v
VACKER
sju kor, v.ra och feta
l.Mos.41:2
åto upp de siu v.ra och feta koma
41:4
i drömmen sju ax, frodiga och v.ra
41:5
jag såg sju kor, feta och v.ra
41:18
såg sju ax, fulla och v.ra
41 :22
uppslukade de sju v.ra axen
41:24
De sju v,ra koma betyda sju år
41 :26
de sju v.ra axen betyda sju år
41 :26
såg att det var ett v.t barn
2.Mos. 2:2
stora och v.ra städer
5.Mos. 6:10
bygger v.ra hus och bor i dem
8: 12
spela v.t, så man kommer ihia
Jes.23:16
(assyrierna) v.ra unga män
Hes.23:6
Assurs söner v.ra unga män
23:12
Assurs sönerv.ra unga män
23:23
när ngn s. har v. röst och spelar
33:32
(Moses) var ett v.t barn
Apg. 7 :20
att det var ett V.t barn
Hebr.ll:23

VACKLA
1) mu!, D 1 ~
vackla, svikta. Jfr Orubblig 1. Se: Falla
36.
2) må 'al}, 1 E~
snava, snubbla, vackla; i Ps.69:24 hif.
göra vacklande. Verbet är specifikt
hebreiskt till sitt ursprung (man har ej
funnit paralleller i andra österländska
språk). Jfr 9.
3) kära', )71 J
böja knä, bÖj; sig, kasta sig el. falla
ned på sina knän; här part. (om knän)
övers. vacklande. Se: Falla 46, Sjunka
6.
4) rögaz, ) l1
vara orolig, darra, bäva; här hif. få
(någon el. något) att darra el. bäva; här
övers. komma att vackla. Se t.ex.
Uppröra 2, Vrede 15.
5) kåsal, ?~ ~
~ och nif. vara förlamad el. försvagad
i ben el. vrister; vackla; snubbla, falla.
Se vidare: Skrö plig 1.
6) mafsSelö, il ~ ~ ~ 12
något som vacklar el. faller; övers.
vacklande rike; av: kåSa!, se S.
7) pulf;, P ·18
vackla, svikta, falla. Se: Falla 37,
Lyckas 5, Undfå 7.
8) kålal, ?? P
bli ·el. vara lätt el. ringa; här hithp. i
betydelsen: bli skadad, vackla. Se t.ex.
Skaka 4.

9) 'ömal}, 1 Q~
ställa sig, stå upp; hif. resa upp. I
Hes.29:7 bör man emellertid -liksom
i Ps.69 :24 - troligen läsa hif. av må 'a!:i,
se 2; här om måtnåjim, höfter, länder;
därav övers. lärruia med vacklande länder.

10) saleUö, aaAEvw
sätta i gungning el. dallring, skaka;
pass. bli skakad, rubbas, vackla. Se
vidare: Skaka 10.
11) sa/nö, aalvw
grundbet. vifta på svansen (om hundar); smeka, klappa; röra, skaka, oroa;
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i l.Tess.3:3 pass. övers. bliva vacklande.
12) paralyö, 1TapaAVw
lösa på ena sidan el. från sidan; upplösa; därav: försvaga, förlama; i N.T.
end .. perf. part. pass. paralelymenos,
försvagad, förlamad, lam; i Hebr.12:12
övers. vacklande; av: prep. parå, bredvid, på sidan av, och lya, lösa. Paralelymenos är på övriga ställen övers. lam,
Luk.S:18,24; Apg.8:7; 9:33. I Hebr.
12:12 är det en återgivning av part. av
hebr. kåSa! (se 5) i Jes.3S:3 Ufr Maktlös 13). Av paralya kommer adj. paralytikos, paralytisk, förlamad, lam, ett
ord som förekommer bl.a. i MattA:24;
9:2; Mark.2:3; Luk.S:24.
VACKLA
1 tid då deras fot skall v.
5.Mos.32:35
2 mina fötter v.de icke
2.Sam.22:37
1 jordkretsen •••v.r icke
1.Krön.16:30
3 åt v.nde knän har du givit
Job 4:4
4 hm s. kommer jorden att v.
9:6
2 förakt väntar dem vilkas fötter v. 12:5
1 Jag skall icke v.
Ps.10:6
1 ej må fröjda sig när jag v.r
13:5
1 han skall icke v. till evig tid
15:5
1 jag skall icke v.
16'8
1 mina fö tter v. icke
17:5
2 och mina fötter v.de icke
18:37
1 gm den Högstes nåd icke v.
21:8
2 förtröstar på H. utan att v.
26:1
1 Jag skall aldria v.
30:7
2 hs steg v. icke
37:31
1 när min fot v.r
38:17
l om än bergen v.de i havsdjupet
46:3
1 Gud bor därinne, den v.r icke
46:6
1 Hedningarna larma, riken v.
46:7
1 icke tillstädja rättfärdige v.r
55:23
1 hela dess revor, ty den v.r
60:4
1 jag skall ej mycket v.
62:3
1 jag skall icke v.
62:7
1 har icke låtit vår fot v.
66:9
2 gör deras länder v.nde alltid
69:24
1 jordens alla grundvalar v.
82:5
1 jordkretsen fast och vor icke
93:1
1 jag tänkte: Min fot v.r
94:18
1 står iordkretsen och v.r icke
96:10
1 hon icke v.r till evig tid
104:5
5 Mina knän äro v.nde av fasta
109 :24
1 skall icke v. till evig tid
112:6
1 Icke skall han låta din fotv.
121:3
1 likna Sions berg s. icke v.r
125:1
1 rättfärdige skall aldrig v_
OOOs.10:30
1 en rättfärdig s. v.r inför
26:26
6 taa: hand om detta v.nde rike
Jes. 3:6
5 Jerusalem v.r
3:8
1 jorden v.r, ja, den v.r
24:19
7 de v. när de skipa rätt
28:7
5 då skall hjälparen v.
31:3
5 given kraft åt v.nde knän
35:3
1 om än höjderna v.
54:10
1 skall mitt fridsförbund icke v.
54:10
5 sanningen v.r på torget
59:14
8 och alla höjder v.de
Jer. 4:24
9 lämnar dem med v.nde länder Hes.29:7
5 han skall v. och falla
Dan.ll:19
6 förgöra det v.nde riket
Sef. 1:3
10 för att jag icke skall v.
Apg. 2:25
11 ingen v.nde under lidanden l.Tess. 3:3
12 stärken ...v.nde knän
Hebr.12:12

VAD (pron.)
V. vill du här, Ella
V. hava de sett i ditt hus

l.Kon.19:9.13
Jes.39:4

VADA
v. gm. strömmarna

Jes.47:2

VADHELST
köpa v. dig lyster
5.Mos.14:26
v. du bjuder hm
Jos. 1 :18
v. jag har befallt eder
22:2
v. s. ur dörrarna går ut
Dom.11:31
göra v. I finnen för gott
l.Sam.l1:10
V. du önskar skall jag göra
20:4
v. han ålägger dem på jordens
Job 37:12
v. det företager sig
Jes.19:14
v. H. svarar eder skall jag
Jer.42:4
v. H. vår Gud siIIer
42:20
av edra gåvor v. I viljen helga
Hes.20:40
offergärder v. I frambären
44:30
&iva v. hon begärde
Matt.14:7
V. I haven gjort mot en av dessa
25:40
V.-I icke haven gjort mot en av
25:45
V. han siIIer till eder
Joh. 2:5
v. I bedjen om i mitt namn
14:13
mån I bedja om v. I viJjen
15:7
Fadem må giva eder v. I bedjen om
15:16
äten eller v. annat I gören
l.Kor.10:31
v. I företagen eder i ord eller
Kol. 3:17
V. I gören, gören det av hjärtat
3:23
v. vi bedia om, det få vi
l.Joh. 3:22
hör oss, v. vi bedja om
5:15

VADSTÄLLE
Grundtextens ord för vårt »vadställe»,
hebr. ma'ebörå, betecknar en passage i
allmänhet; därav: genomgång, övergång; genomgångs- eller övergångsställe. Ordet betecknar i l.Sam.l4:4;
Jes.1O:29 en passage genom en bergsklyfta, därav övers. »pass».
Vadställena hade ofta strategisk
betydelse, jfr Dom.12:S; Jer.Sl:32,
och man fann det då angeläget att
befästa dem_ Vid floden Jordan (se
d.o.) fanns flera sådana övergångsställen; däribland vid Jeriko två, som
var farbara nästan hela året och som

förband vägen från Judeens högland
med vägarna från Gilead och Moab. Se
även: Vad.
VADSTÄLLE
åt Jordan till, emot v.na
Jos. 2:7
besatte v.na över Jordan
Dom. 3:28
gileaditema besatte v.na över Jordan 12:5
höggo ned hm vid v.na över Jordan
12:6
Moabs döttrar till Arnonsv.n
Jes.16:2
att v.na äro besatta
Jer.51 :32

VAGGA
v.r bit och dit i vattnet

VAGN
-vagn
Karlavagnen lob 9:9
stridsvagn Jos.17:16
tröskvagn Job 41 :21
Vagnar
Bruket av vagnar är i Orienten av
nästan lika gammalt datum som användningen av hästar. Fynd som man
har gjort vid utgrävningar i Ur (se d.o.)
visar, att hästen var känd redan i 3.
årtusendet f.Kr. I Egypten har hästen
och stridsvagnen införts under hyksostiden (från ca 1730 f.Kr.). Se: Häst.
Vagnar som konungars och förnäma
personers fordon omtalas första gången i Bibeln i samband med Josefs
upphöjelse i Egypten, 1.MosAl:43_
Patriarken Jakob drog till Egypten
med hela sitt hus »på vagnarna som
Farao hade sänt för att hämta honom»,
46:5.
Stridsvagnar, som var ett tecken på
ett lands styrka och makt, togs tidigt i
bruk av Israels fiender, t.ex. kananeerna, Dom.4:7,1S, och filisteerna,

VAD
Grundtextens ord för »vad» i uttrycket
»Jabboks vad» är ma'ä~ör, passage,
genomgång, övergång; övergångsställe.
Ordet är i 1.Sam,13 :23 översatt »pass».
Se även: Vadställe. Vid Jabboks vad
hade Jakob sin nattliga kamp med
Gud. Se: labbok. 1.Mos.32:22.
VAD
ingå nu ett v. med min herre
ingå nu ett v. med min herre
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2.Kon.18:23
Jes. 36:8

Dragkärra från Assyrien.
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l.Kon.14:15
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Vagnborg- Vaka
l.Sarn.13:5.
Israel tycks sådana
vagnar ha tagits i bruk först under
konung Salomo, som säges ha haft
1400 stridsvagnar, l.Kon.10:26, och
som byggde särskilda städer för sina
vagnar, jfr 2.Krön.9:25. Se: Vagnsstad.
Det fanns också lastvagnar av olika
slag i forntidens Orienten. Dessa drogs
emellertid inte av hästar, utan av oxar
och kor.
VAGN

en vagnborg. Där sov han nattetid med
spjutet nedstött i jorden invid huvud·
gärden. l.Sam.17:20; 26:5,7.
VAGNSHÄR
(Ahab) drog ut och siog v.en

1.Kon.20:21

VAGNSHÖVITSMAN
sagt till sina vagnshövitsmän
till sina vagnshövitsmän

loKon.22:31
2.Krön.18:30

VAGNSKÄMPE
v.ar och ryttare följde (Elam)

Jes.22:6

VAGNSLINA

o((

Jes. 5:18

syndastraff ss. med v.or

i v.en närmast sin egen
1.Mos.41:43
tagen eder v.ar i Egyptens land
45:19

och Josef gav dem v.ar
46:21
han såg v.arna s. Josef sänt
45:27
v.arna s. Farao hade sänt
46:5
Josef lät spänna för sin v.
46:29
foro ditupp både v.ar och ryttare
50:9
lät spänna för sina v.ar
2.Mos.14:6
tog 600 utvalda v.ar
14:7
alla v.ar s. eljest funnos i Egypten
14:7
Faraos hästar, v.ar och ryttare
14:9
förhärliga mig på hs v.ar och
14:17
när jag förhärligar mig på hs v.ar
14:18
alla Faraos v.ar förföljde dem
14:23
hjulen falla ifrån deras v.ar
14:25
över deras v.ar och ryttare
14 :26
vattnet.o.övertäckte v.arna och
14:28
Faraos v.ar och härsmakt kastade
15:4
när Faraos hästar med hs v.ar
15:19
offergåva sex övertäckta v.ar
4.Mos. 7:3
två hövdingar tillhopa en v.
7:3
Mose tog emot v.ama och oxarna
7:6
Två v.ar och fyra oxar åt Gersons
7:7
fyra v.ar och åtta oxar å t Meraris
7 :8
gjorde med hästar och v.ar
5.Mos.11:4
du då får se hästar och v.ar
20:1
jämte hästar och v.ar i myckenhet Jos.I1:4
v.ar bränna upp i eld
11 :6
deras v.ar lät han bränna upp i eld
11:9
förföljde med v.ar och ryttare
24:6
Sisera med hs v.ar och skaror
Dom. 4:7
bildade Sisera upp 900 v.ar av järn
4:13
förvirring över Sisera och hs v.ar
4:15
Sisera steg ned från sin v.
4:15
Barak jagade efter v.arna
4:16
Varför dröjer hs v. att komma
0:28
gören eder nu en ny v.
l.Sam. 6:7
spännen koma för v.en
6:7
H. ark och sätten den på v.en
6:8
och spände dem för v.en
6:10
de satte H. ark på v.en
6:11
när v.en kom till Josuas åker
6:14
hÖIlO de sönder trävirket på v.en
6:14
sätta dem på sina v.ar och hästar
8:11
nödgas löpa framför hs v.ar
8:11
30000 v.ar och 6000 ryttare
13:0
v.ar och ryttare ansatte hm
2.Sam. 1:6
satte Guds ark på en ny v.
6:3
Ussa körde den nya v.en
6:3
dräpte manskapet på 700 v.ar
10:18
skaffade AbsaJom sig v. och hästar
11>:1
(Adonia) skaffade sig v.ar
loKon. 1:5
uppsyningsmän över hs v.ar
9:22

VAGNSRASSEL
VAGNSREDSKAP
nödgas förfärdiga hs v.

...

~

VAGNSSTAD
Salomos...vagnsstäderna
I.Kon. 9:19
förlade dels i vagnsstädema
10:26
förlade dels i vagnsstäderna
2.Krön. 1 :14
ävensom alla vagnsstäderna och
8:6
förlade han dels i vagnsstlidema
9 :20

Egyptiska vagn typer: paradvagn (överst) och krigsvaglI.
Salomo samlade ock v.ar
10:26
så att han hade 1400 v.ar
10:26
Var v. kostade 600 siklar silver
10:29
med hast stiga upp i sin v..
12:18
lät hm stiga upp i sin v.
20:33
hövitsmännen över v.arna märkte
22:33
Sväng om v.en och för mig ut ur
22:34
konungen stod upprätt i sin v.
22:35
blodet hade runnit ned i v.en
22:35
när man sköljde v.en i dammen
22:38
syntes plötsligt en v. av eld
2.Kon. 2:11
Du s. för Israel är både v.ar och
2:12
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loSam. 8:12

VAGNSSTAD
De förrådsstäder, som konung Salomo
och senare konungar i Israel byggde
för sina stridsvagnar, omtalas ibland i
Skriften som »vagnsstäderna», t.ex.
l.Kon.1O:26. Vid utgrävningar av Megiddo har man funnit rester av stora
stallanläggningar, som antas ha ·rymt
minst 450 hästar och 150 stridsvagnar.
Se även: Vagn, Häst, Häststad .

~.

Egyptiska krigsvagnar. Skiss aven detalj i en målning
från Tell el-Amarna ( I300-talet [.Kr.).
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Upp. 9:9

vingar var ss. v.let

sände dit hästar och v.ar och en här
6:14
6:15
berget var fullt med hästar och v.ar
6:17
H. hade låtit ett dån av v.ar och
7:6
Jehu steg upp i sin v.
9:16
Och man spände för (Jorams) v.
9:21
Joram och Ahasja. var och en i sin v.
9:21
Jehu sjönk ned i sin v.
9 :24
Skjuten ned också hm i v.en
9:27
förde hs tjänare hm i v.en till
9:28
lät hm stiga upp till sig i v.en
10:11>
Du s. för Israel är både v.ar och
13:14
i hopp om att få v.ar och ryttare
18:24
Med mina många v.ar drog jag upp
19 :23
de satte Guds ark på en ny v. 1.Krön.13:7
Ussa och Ajo körde v.en
13:7
för att leja sig vagnar och ryttare
19:6
De lejde sig 32000 v.ar
19:7
dräpte av manskapet på 7000 v.ar
19:18
Var v. s. de härutade upp
2.Krön. 1:17
Israels konung upprätt i sin v.
18:34
De andra prisa v.ar
Ps.20:8
Guds v.ar äro tiotusenden
68:18
molnen gör du till din v.
104:3
satte mig pil mitt furstefolksv.ar HV. 6:11
på deras v.ar är ingen ände
Jes. 2:7
Dina skönaste dalar fyllda med v.ar
22:7
dit skola dina härli&a v.ar komma
22:18
s. sätta sin förtröstan på v.ar
31:1
i hopp om att få v.ar och ryttare
36:9
Med mina månp v.ar droll jag upp
37:24
hao s. för v.ar och hästar ditut
43:17
hs v,ar skola vara ss. stormvind
66:15
på hästar och i v.ar och bärstolar
66:20
ss. stormvind äro hs v.ar
Jer. 4:13
på v.ar och hästar, följda av furstar
17:25
stormen fram, I v.ar
46:9
när hs v.ar dilna
47:3
Svärd komme över dess hästar och v.ar 50:37
komma över dig med V.Bl och
Hes.23:24
över Tyrus med hästar och v.ar
26:7
storma fram med v.ar och
Dan.11:40
ett rassellikasom av v.ar
Joel 2:5
likt gnisslet av v. fullastad
Am. 2:13
Spännen travare för v.en
Mika 1:13
och förstöra dina v.ar
5:10
v.arna gnistra av eld
Nab. 2:3
På vägarna storma v.ama fram
2:4
dina v.ar skall ...gå upp i rök
2:13
Hästar I"", fram, v.ar rulla åstad
3:2
med dina segerrika v.ar
Hab. 3:8
jag skall omstörta v.arna
Hagg. 2:23
fick jag se fyra v.ar komma
Sak. 6:1
För den första v.en röda hästar
6:2
för den andra v.en svarta hästar
6:2
V.en med de svarta hästarna drager
6:6
Så skall jag utrota v.ar ur Efraim
9:10
satt i sin v. och läste Esaias
Apg. 8:28
Gå fram och närma dig denna v.
8:29
lät v.en stanna och stego båda ned
8:38
med v.ar störta fram till strid
Upp. 9:9
hästar och v.ar,livegna och trälar
18:13
här lägrat sig med hästar och v.ar

VAHEB
hebr., betydelsen oviss. En ort, tydligen nära floden Arnon, som israeliter·
na i »Boken om Herrens krig» säges ha
tagit med storm under ökenvand·
ringen. 4.Mos.21 :14.
VAJSATA
hebr. av pers., möj!. given av den bäste

Assyrisk krigsvagn.

el. vindens son. En av de tio sönerna
till »judarnas ovän» Harnan. Jämte sina
nio bröder dräptes han av judarna, när
dessa skulle utrotas ur perserriket.
Est.9:9.
VAKA
Se även: Vaken, vakna, vakta, vakt,
väktare, bevara, akta, hålla, sömn,
sova.

Assyrisk paradvagn.

-vaka
bevaka l.Mos.3 :24
högtidsvaka 2.Mos.12:42
VAKA

VAGNBORG
Förskansning av vagnar kring en läger·
plats. Konung Sauls högkvarter under
fälttåget mot filisteerna var omgiven av

l) Sälfa4, , ptd
vaka, vara v;ken el. vaksam. I Jer.
1:11-12 finns en ordlek: mandelträdet,
hebr. SåJ.ceg, förknippas med SoJ.ceg
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Vaken - Vakta
(part. av Säl.<ag). I Esr.8:29 står verbet
jämsides med Sämar, se 3 (här övers.
bevara). Se vidare: Lur 9.
2) 'ur, l 1 V
vakna, vakna upp; vara vaken, vaka. Se
vidare: Vakna 2.
3) Såmar, l ij~'
hägna, skydd~,T bevaka, övervaka, hålla
vaket (över); bevara; här (vanl. med
prep, 'al) övers. vaka över. IOrds,2:ll
står verbet parallellt med nå~r, se t.ex.
Bevara 3, Vakta 8 (här övers. beskydda). Se t.ex. Akta 1, Bevara 1,
Uppsyningsman 3, Vakt 1, Vakta 3,
Vårda 7.
4) häwä, il ~ G:
aram. ske, hända; bliva; vara; här med
prep. 'al, på, över. Jfr Falla 43.
5) utLord.
6) såpä, ilEJ::;
sp~a, speja: ;oga betrakta; här övers.
vaka över. I Ords.31:27 står ordagrant:
Hon betraktar noga (vakar över) sitt
hus' vägar. Se t.ex. Akta 11, Skåda 11,
Vakt 2, Vakta 4, Väktare 1.
7) gregoreå, iprrrOpew
ego vara' uppväckt; vaka; vara vaken (i
1.Tess.S:lO = leva, vara i livet); hålla
sig vaken, vara vaksam; av: perL av
egeirö, se Vakna 4. I Upp.3:2 står
ordagrant: Bliv vakande (vaksam).
8) agrypneå, aiPV1fVeW
vara sömnlös, vara vaken; vaka, vara
vaksam; av: agrypnos = åypnos, sömnlös, vaken; vaksam (av: neg. a- och
hypnos, sömn). I Hebr.13:17 står verbet med prep. hyper, över; därav betydelsen: vaka över.
9) agrypnia, aiPV1fvia
sömnlöshet, vaka; av: ågrypnos, se 8.
lO) utLord.
11) phykisså, rpVACWOW
vakta, bevaka; beskydda, bevara. Se
t.ex. Iakttaga 7 , Vakta 13.

VAKEN
7 vare sig v.na eller avsomnade l.Tess. 5:10
7 Vakna upp och håll dig v.
Upp, 3:2
7 Om du icke håller dig v.
3:3
VAKENATI
En H. v. var detta

Se även: Vaka.

2.Mos.12:42

VAKNA

-vakna
uppvakna Dan.12:2
VAKNA

l) jä~a~, y D '
vakna, vakna uTpp.
la) ~i~, y' i)
hif. heJ.<i~, vabJ.a, vakna upp.
2) 'ur, l 1 V
vakna, vakna upp; särskilt i betydelsen: väcka el. egga upp sig, bli ivrig el.
upprörd. I Ps.3S:23; 73:20 står verbet
tillsammans el. parallellt med hif. av
I.<i~, se la (på det förstnämnda stället
övers. stå upp). Se t.ex. Egga 2,
Locka 7, Mana 9, Reta 2, Uppröra 3,
Vaka 2, Väcka 1.
3) [kämar]. lij J
end. nif. bli el.-v~ra varm el. upprörd;
här om ni\mmim, barmhärtighet, därav
övers. vakna. Se vidare: Glöda 9.
4) egeirå, f/€ipw
väcka, uppväcka; pass. vakna, vakna
upp. Se vidare: Uppväcka 1.
5) diegeirå, ot€/€ipw
väcka, uppväcka; pass. vakna, vakna
upp; av: prep. dia, genom (här med
förstärkande innebörd), och egeirö, se
4. Se: Väcka 3.
6) diagregoreå, Ii WiPT/iOPe.w
genomvaka; vara helt vaken; av: prep.
dm, se 5, och gregoreö, se Vaka 7.
7) exypnos, €~V1fVOC;
uppväckt, uppvaknad (ur sömnen); av:
prep. ek, (ut) UI, och hypnos, sömn.
Jfr Väcka 4.
8) Beträffande 1.Kor.lS :34, se Nykter 4.
9) Beträffande Upp.3:2, se Vaka 7.

4
4
8
4
9

När Josef V.t UPP ur sömnen
stunden inne att v. upp
V.en upp till rätt nykterhet
V. upp, du s. sover
V. upp och håll dig vaken

Matt. 1:24
Rom.13:11
1.Kor.15:34
Ef. 5:14
Upp. 3:2

VAKT
Se även: Vaka, vakta, vaktare, väktare.
-vakt
livvakt 2.Sam.23:23
portvakt Mark.13:34
tempelvakt Luk.22:4
VAKT

1) Sämar, lijtO
hägna, skydd~:bevaka, övervaka,hålla
vakt (över); bevara. Se vidare: Vaka 3.
2) ~pä,

il~ ~

spana, speja; noga betrakta; här övers.
stå på vakt. Se vidare : Vaka 6.
3) so 'er, l Vid
portvakt; av'~ så 'ar, port. I 2.Kon.7: 1O
står: so 'er hå 'ir, stadens portvakt;
övers. vakten vid stadsporten; i v.ll:
hasso'arirn, portvakterna; övers. de
som höllo vakt vid porten. I 2.Sam.
18:26 är So 'er övers. portvaktare. På
övriga ställen i G. T. betecknar ordet
dörrvaktare i templet, t.ex. 1.Krön.
9:17; 2.Krön.8:l4; ESI.2:42; Neh.7:1.
4) pe~uddå, il ~ 12~
mönstring; uppsikt, omsorg; här plur.
pel.<uddot i betydelsen: vakter, vaktposter. Se Lex. Förman 1, Ämbete 3.

VAKA (över)
3 v.t över din herre, konungen l.Sam.26:15
3 icke v.t över eder herre
26:16
4 över judarnas äldste v.de
Esr. 5:5
l v.en däröver och bevaren det
8:29
5 hs ögon v. över deras vägar
Job 24:23
5 ängel s. v.r över henne
33:23
3 v.r du över när hindarna kalva
39:4
5 låta mitt öga v. över dig
Ps.32:8
3 eftertänksamheten v. över dig Ords. 2:11
3 må de v. över dig
6:22
6 Hon v.r över ordninaen i sitt hus
31:27
1 jag skall v. över mitt ord
Jer. 1:12
1likasom jag V.t över dem
31:28
l vill jag v. över dem att uppbygga
31:28
l jag skall v. över dem till olycka
44:27
l v.de ock H. över att olyckan
Dan. 9:14
5 över vilken sten sju ögon v.
Sak. 3:9
11 jag v.de över dem
Joh.17:12
8 de v. över edra själar
Hebr.13:17

VAKNA (upp)
1 När Noa v.de upp från ruset l.Mos. 9:24
1 När Jakob v.de upp ur sömnen
28:16
1 när (Simson) v.de upp ur
Dom.16:14
1 När han då v.de upp ur sömnen
16:20
la Gossen har icke v.t upp
2.Kon. 4:31
2 v. upp till din räddning
Job 8:6
la v.t upp ty H. uppehåller mig
Ps. 3:6
2 H. V. upp till min hjälp
7:7
2 V. och stå upp för att skaffa rätt
35:23
2 V. uPP. varför sover du, H.
44:24
2 V. uPP. min ära
57:9
2 V. uPP. kom mig till mötes
59:5
2 Låt din makt V. upp
80:3
2 V. uPP. psaltare och harpa
108:3
la när du v.r upp må de tala
Ords. 6 :22
la När skall jag då v. upp
23:35
2 V. uPP. du nordanvind
HV. 4:16
la V.en upp och jublen
Jes.26:19
2 V. uPP. v. uPP. kläd dig i makt
51:9
2 v. upp ss. i forna dagar
51:9
2 V. upp, v. uPP. stå uPP. Jerus.
51 :17
2 V. upp, v. UPP. o Sion
52:1
2 Ingen s. v.de upp för att
64:7
la den v.r upp och kommer
Hes. 7:6
la V.en uPP. I druckne
Joel 1:5
1 anfäktare v. upp mot dig
Hab. 2:7
2 till döda stenen: V. upp
2:19

5) misrnilräf, fl ~ t:l tO t?
bevakning, vakt;'
såmar, se 1. Se
vidare: Tjänst 11.
6) utLord el. omskrivning.
I Job 40:19 står ordagrant: Fångar
man honom i hans ögon (= i hans
åsyn).
7) mismär, l ij tO ij
förvaringsplats~ fÖrvar; vakt, vaktpost;
av: Sämar, se 1. I Neh.4:9 står ordet
som objekt till hif. av 'åmag, se 8;
uttrycket är övers. låta hålla vakt.
Beträffande Jer.SI:12, se Sträng 4. Se
t.ex. Post 1, Tjänstgöring 8.
8) 'ämad, 1ij)J
ställa
stå~ hu. ställa; här om vaktpost, därav övers. stå på vakt (I.<al,
Jes.2l :8); ställa på vakt (hif., Neh.
13:19). Se t.ex. Tjänstgöra 1, Uppstå 2.
9) näsar, l::t l
skydda, be;kydda; bevara. lOrds.
20:28 står ordagrant: Nå!l (el. barmhärtighet) och trofasthet (el. sanning)
beskydda (el. bevara) en konung. Se
vidare: Vakta 8.
10) spe{ra, o1f€ipa
kohort (lat. cohors), en militär enhet
bestående av upp till 600 man; se
vidare: Krigsskara; beträffande Apg.
27:1, se art. Kejsare.
11) koustödia, KOVOTWO ia
= lat. custodia, bevakning, vakt (av:
custos, väktare). Se: Väktare 5.
12) phylake, rpvAaKr/
vakt, bevakning; av: phylassö, se
Vakta 13. Se vidare: Fångenskap 13.
13) phroureo, rppovpew
bevaka, hålla vakt över el. vid; i 2.Kor.
Il :32 övers. sätta ut vakt vid. Se:
Bevara 22.
14) tereo, TT/P€W
bevaka, vakta; bevara, taga vara på. Se
t.ex. Bevara 19, Trogen 12, Väktare 4.
15) paratereå, 1fapaTT/peW
stå bredvid och bevaka; noga bevaka; i
Apg.9:24 övers. hålla vakt vid; av:
prep. para, bredvid, och tenlö, se 14.
Se: Akta 81, Vakta 14.
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VAKA (subst.)
9 mödor, v.or och svält
9 under mångfaldiga v.or

2.Kor. 6:5
11:27

VAKNA
VAKA (verb)
Uppdelning: allmänt; vaka över.
V AKA (allmänt)

1 v.en däröver och bevaren
Esr. 8:29
v.r man där vid kullen
Job 21:32
så v.r väktaren fåfängt
PS.127:1
hon v.r vid mina dörrar
Ords. 8:34
dock v.de mitt hjärta
HV. 5:2
V.en fördenskull
Matt.24:42
så v.de han och tillstadde icke
24:43
V.en fördenskull
25:13
stannen kvar här och v.en med mig 26 :38
Så litet förmådden I då V.
26 :40
V,en, och bedjen att I icke mån
26:41
v.en, ty I veten icke när
Mark.13:33
bjuder portvaktaren att V.
13:34
bjuder jag eder: V.en
13:35
10 v.en. så. att han icke finner eder
13:36
7 det aäger jag till alla: V.en
13:37
7 stannen kvar bär och v.en
14:34
7 Fönnådde du icke v. en kort stund 14:37
7 V.en och bedien att I icke mån
14:38
7 s. deras herre finner v.ode
Luk.12:37
8 Men v.en alltjämt
21:36
7 V.en därför
Apg.20:31
7 V.en. stån fasta i tron
l.Kor.16:13
8 bectien i A. och fördenskull v.en Ef. 6:18
7 uthålliga i bönen och v.en
Kol. 4:2
7 Utom oss v. och vara nyktra 1.Tess. 5:6
7 Varen nyktra och v.en
l.Pet. 5:8
7 aalig är den S. v.r
Upp.16:15
1
1
1
2
7
7
7
7
7
7
8
7
7

Uppdelning: allmänt; vakna upp.
VAKNA (allmänt)
1 Därefter v.de Farao
1.Mos.41:4.7
1 Därefter v.de jag
41:21
la ingen ... ens v.de
1.Sarn.26:12
1 Därefter v.de Salomo
loKon. 3:15
1 då skall han väl v.
18:27
la han v.r icke åter
Job 14:12
2 V. och stå upp att skaffa
Ps.35:23
la V., förkasta oss icke för alltid
44:24
la v. och hemsök alla hedningar
59:6
la Ss. det är med en dröm när man v.r 73:20
2 aktar för intet när du v.r
73:20
1 Då v.de H. ss. ur en sömn
78:65
la v.r och känner sin buk tom
Jes.29:8
la v.r och känner sig törstig
29:8
3 all min barmhärtighet v.r
Hos.H:8
la säger till stocken: V.
Hab. 2:19
4 han sover och han v.r
Mark. 4:27
5 När (J.) så hade v.t, näpste han
4:39
5 När han så hade v.t. näpste
Luk. 8:24
6 då de sedan v.de. sågo de
9:32
7 Då v.de fångvaktaren
Apg.16:27

av:

sig,

VAKT

Uppdelning: vakt; hålla vakt.
VAKT
1 just ställt ut v.erna
Dom. 7:19
2 mannen s. stod på v.
2.Sam.13:34
3 ropade an v.en vid
2.Kon. 7 :10
4 ställde ut v.er vid H. hus
11:18
3 stå på v. vid trösklarna
2.Krön.23:4
4 ställde Jojada ut v.er vid
23:18
1 hade v.en vid östra porten
Neh. 3:29
7 om natten hava dem till v.
4:22
7 de s. gjorde v. hos mie
4:23
6 medan v.en ännu står kvar
7 :3
5 I skolen ställa ut v.er
7:3
8 mina tjänare på v. vid portarna
13:19
1 hade v.en över bihustrurna
Est. 2:14
7 aätta ut v. mot mig
Job 7 :12
6 fånga hm när han är på sin v.
40:19
1 Sätt en v. för min mun
PS.141:3
9 äro en konungs v.
Ords.20 :28
8 här står jag på v. beständia;t
Jes.21:8
10 församlade den romerska v.en Matt.27 :27
11 Där haven I v.
27:65
11 icke allenast satte ut v.en
27:66
10 kalla tillhopa romerska -v.en Mark.15 :16
10 tog med sig romerska v.en
Joh.18:3
10 Den romerska v.en med sin överste 18:12
12 gm första och andra v.en
ApK.12:10
10 översten för den romerska v.en
21:31
10 s. tillhörde kejserliga v.en
27:1
13 v. vid damaskenernas stad
2.Kor.11:32
V AKT (hålla vakt)
1 höllo v. vid ineån&en
l.Kon.14:27
3 s. höllo v. vid porten
2.Kon. 7 :11
1 skall hålla V. i konungshuset
11:5
1 skolen I hålla v. vid huset
11:6
1 hålla v. i H. hus hos konungen
11:7
1 prästerna s. höllo v. vid tröskeln
12:9
1 dem s. hålla v. vid trö skeln
22:4
lock dem s. höllo v. vid tröskeln
23:4
1 tre s. höllo v. vid tröskeln
25:18
1 hålla v. vid tältets
l.KrÖn. 9:19
1 i H. läger hållit v. vid ingången
9 :19
5 vid ... tälthuset och höllo v.
9:23
l'> dem ålåg att hålla v.
9 :27
6 hålla v. vid portarna
2.Krön. 8:14
1 drabanterna s. höllo v.
12:10
1 leviter s. höllo v. vid tröskeln
34:9
7 hålla v. mot dem
Neh. 4:9
1 s. höllo v. vid portarna
11:19
7 höllo v. över förrådshusen
12:25
1 hålla v. vid portarna
13:22
1 höllo v. vid tröskeln
Est. 2:21
1 höllo v. vid tröskeln
6:2
1 håller v. vid dörrposterna
Ords. 8 :34
7 hållen sträng v.
Jer.51 :12
1 tre s. höllo v. vid tröskeln
1'>2:24
14 och höllo v. om (J.)
Matt.27:36
14 de s. med hm höllo v. om J.
27:54
12 höllo v. om natten över
Luk. 2:8
15 höllo v. vid stadsportarna
Apl. 9 :24

1) ra a,

il

n

VAKTA

valla, föra i bet. Se t.ex. Driva 10,
Herde 1, Hjord 3, Sörja 13, Vederkvicka 8, Vårda 9.
2) sim, Ci' to
sätta, ställa, lägga; här med prep. 'al,
på; övers. vakta på. Början av J ob
34:23 har också uppfattats så: Ty han
pålägger icke en man el. människa mer
(underförstått: än han el. hon förtjänar). Se t.ex. Akta 40, Märka IS,
Stadga (verb) 12, Utlägga I, Vila
(verb) 5.
2a) utLord el. omskrivning.
I 1.Sam.16:l9 står ordagrant: som [är]
i hjorden (el. bland fåren); Job 14:3 på
denne upplåter du dina ögon.
3) sämar, lij tO
hägna, skydda: bevaka, övervaka, vakta
~på); bevara. I 1.Sam.17:20 står part.
somer, en som vaktar, vaktare. Se
vidare: Vaka 3.
4) säpä, il!:!::t
sp~a, spej;; Tnoga betrakta; här med
prep. hi; övers. vakta på. Se vidare:
Vaka 6.
5) [säpap] , 'l!:! D
hithp. stå still; el. stanna på tröskeln;
endast i Ps.84:ll, övers. vakta dörren;
av: sap, (dörr )tröskel (se t.ex. Jes.6:4).
6) kåwä, il 1 D
vänta, bida; härTpi. med prep.le; övers.
vakta på. Se vidare: Hoppas 4.
7) nätar, l t:l l
bevak~; bev~~. Se t.ex. Vrede 11,
Väktare 3.
8) nä~ar, l ~ ~
skydda, beskydda; bevara. Övers.
»vaktare» motsvaras i grundtexten av
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Vaktare - Vallfartssång
part. av nå~,u (no~er, plur. no~rim). Se
t.ex. Akta 9, Bevara 3, Vakt 9, Vårda
6.
9) rä 'ä, nx l
se, skåda, TbTetrakta. I Sak.9:8 står
ordagrant: ty nu ser (betraktar) jag
med mina ögon . Se t.ex. Skåda 7,
Utse l, Veta 4.
10) Mskö, !30UKW
föra i bet, valla, föda. Part. pass. av
verbet i förening med verbet eimi,
vara, är i Matt.8:30; Mark.5:11; Luk.
8:32 övers. gå i bet. Se: Herde 7.
11) poima{nö, 1fOtf..laivw
vara (någons) herde, vara herde för;
valla, föra i bet. Se vidare: Herde 6.
12) thyrör6s, () vpwpo,
dörrvaktare, portvaktare (inanlig el.
l}vinnlig); av: thyra , dörr , port, o~h
öra, omsorg, uppsikt, el. ouros, upp·
syningsman, väktare. Jfr Mark.13:34,
övers. portvaktare; Joh.l 0:3 dörrvakta·
re; 18:16 portvakterska.
13) phylassö, rpVArluuw
vakta, bevaka. Se t.ex. Vaka Il.
14) paratert!ö, 1fapaTf/pfW
stå bredvid och bevaka; noga bevaka;
här övers. vakta på. Se vidare: Vakt 15.
VAKTA
Uppdelning: vakta; vakta på.
VAKTA
1 hon plägade v. dem
l.Mos.29:9
1 herde för din hjord och v. den
30:31
1 fick Labans övriga hjord att v.
30:36
1 v.de sin fader Sibeons åsnor
36 :24
1 v. sin faders får i Sikem
37:12
1 dina bröder v. fåren i Sikem
37 :13
1 säg mi& var de v . sin hjord
37:16
1 Mose v.de fåren åt Jetro
2.Mos. 3:1
2a din son David s. V . I fåren
l.Sam.16:19
1 för att v . sin faders får
17:15
1 medan vi v .de hjorden
25:16
3 för att v. huset
2.Sam.15:16
3 lämnat kvar för att v. huset
16:21
3 lämnat kvar för att v. huset
20:3
3 V. denne man
l.Kon.20:39
5 hellre v. d örren i Guds hus
Ps.84 :11
7 min vingård kunde jag icke v. HV. 1:6
7200 må de få s. v. dess frukt
8:12
8 v.r jag natt och dag
J es.27:3
3 för en kvinnas skull v.de
Hos.12:12
1 v. sin hjord i H. kraft
Mika 5:4
3 måste du v. din muns dörrar
7 :5
7 :14
1 V . med din stav ditt folk
3 och v . mina gårdar
Sak. 3:7
9 jag v.r nu med öppna ögon
9:8
1 jag v.de så fåren
11:7

10 de s. v .de dem flydde
Mark. 5:14
10 för att v . svin
Luk.15:15
11 en tjänare s. v.r boskap
17:7
12 Tjänstekvinnan s. v.de
Joh.18:17
13 v.de de mäns kläder s. dödade Apg.22:20
11 vem v.r en hjord och förtär 1. Kor. 9:7

VAKTA (på)
3 uppdrag att v. på (David)
1.Sam.19:11
3 syndade, skulle du v. på mig
Job 10:14
3 du v.r på alla mina vägar
13:27
2a till att v. på en sådan upplåter
14:3
3 v.r på alla mina vägar
33 :11
2a hs ögon v . på var mans vägar
34:21
2 behöver Gud ej v. på en mska
34:23
4 Den ogudaktige v.r på
PS.37:32
3 de v . på mina steg
56:7
3 de s. v. på min själ rådslå
71:10
6 På mig v. de ogudaktiga
119:95
3 på den höge v.r en högre
Pred. 5:7
3 andra ännu högre v. på dem båda
5:7
3 mina vänner v . p å att jag
Jer. 20:10
14 de v.de på hm för att se
Mark. 3 :2
14 och fariseerna v.de på (J.)
Luk. 6:7
14 medan man där v.de p å hm
14:1
14 v.de på (J.) och sände
20:20

VAKTARE
-vaktare
dörrvaktare Joh.l 0:3
fångvaktare Apg.16 :23
klädkammarvaktare 2.Kon.22:14
kvinnovaktare Est.2:8
portvaktare Mark.l3:34
trossvaktare I.Sam.17 :22
VAKTARE (ordanalyser, se Vakta)
3 överlämnade fåren åt en v.
l.Sam.17 :20
8 skjulet s. v.n gör sig
Job 27 :18
8 Jag, H., är dess v.
Jes.27:3
8 då v. skola ropa p å Efraims
Jer.31:6

VAKTAVDELNING
Grek. tetradion, som är översatt »vakt·
avdelning ... på fyra man», är en dimi·
nutivform av tetras, fyrtal , fyrafald.
Tetradion, lat. quaternio , var en vanlig
vaktstyrka, två man bevakade fången
och två höll vakt utanför. De fyra
vaktavdelningar, som fick i uppdrag att
bevaka aposteln Petrus, skulle på så
sätt tjänstgöra var sin fjärdedel av
natten. Apg.l2:4.
VAKTEL
Vakteln, hebr. selåw, lat. Coturnix
Coturnix, är en flyttfågel, som tillhör
familjen fasan fåglar av ordningen höns·
fåglar. Till utseendet liknar den en
liten rapphöna. Den förekommer mer
eller mindre konstant i Medelhavs·

området och sporadiskt även längre
norrut. Vanligen flyttar vaktlarna från
sina häckningsplatser i Sydeuropa till
sina vintervisten i Egypten och Nordafrika i ~ptember-oktober , och de
återvänder i mars·april. Vaktlarna är
dåliga flygare, de flyger lågt, helst i
medvind, och kan endast passera de
smalaste sunden. Under sina höst· och
vårsträck är de mycket lätta att fånga .
På grund av sitt välsmakande kött är
vaktlar en omtyckt läckerhet bland
araber och egyptier.
Under Israels ökenvandring sände
Herren vaktlar till föda åt folket ,
2.Mos.16:13 ; 4 .Mos.ll :31 f.
VAKTEL
om aftonen kommo v.lar
stormvind förde med sig v.Jar
folket samlade ihop v .1ar
då lät han v .lar komma

2.Mos.16:13
4.Mos.11 :31
11:32
PS.105:40

VAKTHAVANDE
stod ss. v. en man , Jiria

Jer.37:13

en av vaktmanskapet säsongvis brukad
hydda i en vingård , på ett gurkfält osv.
Vaktskjulet hade en lätt konstruktion
påminnande om lövhyddans och kun·
de, som sv. övers. av Jes.24:20 an·
tyder , vara anbragt i en trädtopp. Jfr
Torn.
VAKTSKJUL
ss. e tt v. på ett gurkfält
den gungar ss. v.et i trädets t o pp

Jes. 1 :8
24:20

YAKTSTÄLLE
det ena v. t invid det andra

l.Krön.26 :16

VAKTTJÄNSTGÖRING
bestrida v.en vid husets portar

Se : Torn .

Hes.44 :1l

VAKTIORN

VAKTTORN
han byggde ett v. därinne
Jes. 5:2
Ofelhöjden med v.et är förvandlad
32 :14
byggde ett v.
Matt.21 :33
högg ut presskar och byggde v. Mark.12:1

-val
VAL
urval Dom.7:4

V AKTHÄLLNING

VAL

inträda i v.en på sabbaten
2.Kon.11:5
avgå fr å n v.en på sabbaten
11:7
inträda i v.en på sabbaten
11:9
inträda i v.e n på sabbaten
2.Krön.23:4
skulle inträda i v.en på sabbaten
23:8

l) hekon, EK WV
frivillig; i Rom.8:20 övers. av eget val.
Jfr I.Kor.9 :17, övers. av egen drift. Jfr
Frivillig 45,46.

VAKTKAMMARE
var v. var en stång lång
Hes.40:7
avståndet mellan v.rama var
40:7
v.rarna i porten voro tre på var sida
40 :10
framför v.rarna en avskrankning
40 :12
var v . höll sex alnar
40 :12
från den ena v.ns tak .uJ den andras
40:13
slutna fönster funnos till v.rarna
40:16
den hade tre v .rar på var sida
40:21
desS v.rar lika stora s. de andra
40:29
dess v.rar lika stora s. de andra
40:33
(mätte) v.rar, murpelare och förhus
40:36

VAKTPOST
l) mismdrä[, rn q to D
bevakning, vakt; ' vaktpost; av: samar,
se Vaka 3, Vakta 3. Jfr Hab.2:1 med
Jes.21 :8, där mismärä! är övers. post.
Se vidare: Tjänst Il .
VAKTPOST
1 Jag vill stiga upp på min v.

Hab. 2:1

VAKTSKJUL
Till grund för övers. »vaktskjui» ligger
hebr. melunä, vars ego betydelse är:
övernattningsställe. Ordet betecknar

VAL
1 icke av eget v .

Rom. 8 :20

VALKARE
Valkaren var en yrkesman som hade
till uppgift att rena och bleka tyger,
hudar och läder, vartill han anlitade
kemiska hjälpmedel som lutsalt (se
d.o.) och såpa Ofr Ma1.3:2). Efter den
grundliga tvättningen avslutades proceduren genom torkning och blekning i
solskenet, vartill man behövde ett pas·
sande fält för utbredning av de tvätta·
de plaggen, jfr Valkarfältet.
VALKARE

n

l) kägas, D
trampa, stampa; tvätta; här pi. part.
plur. meJs.abbesim, tvättare , valkare. Se
vidare: Två 2.
2) gnapheUs, rvarpEt),
senare form av knapheus, valkare; av:
knaptö (gnaptö), karda (ull); valka,
rensa (kläder).
VALKARE
1 guldsmeds eld och v.s såpa
2 ingen v. kan göra kläder så

Mal. 3:2
Mark. 9:3

VALKARF ÅLTET
En plats strax utanför Jerusalems
stadsmur, där valkarna tvättade och
blekte tyg. Platsen låg troligen vid
Övre dammen. Se även: Valkare.
2.Kon.l8:17; Jes.7:3; 36 :2.
VALL
-vall
jordvall Hab.I:10
• belägringsvall Luk.19 :43
VALL (subst.)
en v. s. reste sig inemot
2.Sam. 20 :15
kasta upp ngn v. mot den
2.Kon.19:32
försvarsverk ss. v.ar av ler
Job 13:12
Jag skall omsluta dig med v .ar
Jes.29:3
icke kasta upp ngn v. mot den
37:33
kasten upp v.ar emot Jerusalem
Jer. 6:6
sorg över v.ar och murar
Klag. 2:8
kasta upp en v. mot den
Hes. 4:2
när en v. kastas upp
17:17
där skall kasta upp en v.
21:22
kasta upp mot (Tyrus) en v.
26:8
rycka an och kasta upp v.ar
Dan. ll:15
VALL (gå i vall)
gick (Josef) i v. med fåren
går nu i v. med fåren
gått i v. med sin faders får

l.Mos.37 :2
l.Sam.16:11
17:34

VALLA
och en liten gosse skall v. dem

Fångst av vaktlar. Från en egyptisk keramikmålning.
6029
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Jes.11:6

VALLFARTSSÅNG
Ordet »vallfartssån~) är en återgivning
av hebr. sir hamma'iilot, som ordagrant
betyder: uppgångarnäs el. uppstigningarnas sång; hamma 'alo! är plur.
6031

6032

Vallgrav - Vandra
bestämd form av ma 'ålå, uppgång;
uppstigning; av verbet 'ålå, gå el. stiga
upp. Jfr gamla kyrkobibelns från
Luthers översättning hämtade återgivning av det hebreiska uttrycket: »en
wisa i högre choren».
Termen brukas som överskrift till
Ps. 120-134. Vanligen menar man, att
dessa psalmer sjöngs av pilgrimer,
medan de besteg Sion i samband med
tempelfestligheterna vid de tre vallfartshögtiderna: påsk, pingst och lövhyddohögtid. Se: Högtid. En teori
förknippar de 15 psalmerna med de 15
trappsteg, som ledde upp från kvinnornas förgård till de israelitiska männens
förgård vid templet. På dessa trappsteg
brukade de levitiska tempelsångarna
stå och sjunga. (Jfr t.ex. I.Kon.l0:20;
Neh.12:37, där ma'lHot förekommer i
betydelsen: trappsteg: trappor.) Utifrån t.ex. Esr.7:9, där ma 'ä!å används
om judarnas återvändande från Babel
(i v.6 och 7 brukas verbet 'ålå), har
man också menat, att de 15 psalmerna
kan ha samband med denna händelse.
De kan i varje fall mycket väl ha
sjungits vid detta tillfalle. Ps,120:1;
121:1; 122:1; 123:1; 124:1; 125:1;
126:1; 127:1; 128:1; 129:1; 130:1;
131:1; 132:1; 133:1; 134:1.
VALLGRAV
med sina gator och v.ar

Dan. 9:2&

VALLHUND
ej ens sätta bland mina v.ar

Job 30:1

VALLOXE
1.Kon. 4:23

tjugo v.ar

VALNÖTSLUNDEN
Till v .. gick jag ned

HV. 6:10

VALV

VANBÖRDIG
Asdod bebos aven v. hop

Sak. 9:6

VANDEL
Se även: Gudsfruktan, gärning, liv,
helgelse, vandra, vandring, väg.
Vår vandel, l_Pet.
l) Vår vandel i fåfänglighet, efter
fådernas sätt, 1 :18. 2) Vår nya, heliga
vandel, 1:15; 2.Pet.3:11. 3) Vår vandel
i fruktan, 3:2. 4) Vår goda vandel,
2:12; 3:16. 5) Vår rena vandel, 3:2.
Regler för kristen vandel
1) Far icke vilse, Gal.6:7. 2) Bli icke
trög, Hebr.6:12. 3) Var icke oförståndig, EL5 :17. 4) Håll icke dig själv för
klok, Rom.12:16. 5) Gå icke i ok
tillsammans med den som icke tror,
2.Kor.6:14. 6) Bli icke människors
träl, I.Kor. 7 :23.
VANDEL

1) dJrä/s, l ~ 1.
väg; vandring; vandel; av: dårak, trampa, träda, beträda. Se: Dyrka-6, Gärningl5, Leda (verb) 21, Utväg l,
Vandra 2, Verk 7.
2) '6räh, n ,'K
väg, stig; aV: 'åralt, vandra, gå, resa.
Ordet har liksom där~, se 1, Dyrka 6,
en mycket vid användning och brukas i
både bokstavlig och symbolisk mening
Ofr eng. way). Jfr Dom.5:6; Ps.16:11;
Ords.5 :6; Jes.26:8, övers. väg; Jes.
30:11 stig.
3) Juilak, l ':> il
gå; hithp. gåT omkring, vandra. I
Ps.IOl:2 står ordagrant: Jag vill vandra
i mitt hjärtas fullkomlighet (ostrafflighet). Se t.ex. Tjänst 8, Vandra 1.

6 sådan v. s. I redan fören
4:1
6 s. för en oordentlig v.
2. Tess. 3:6
6 somliga föra en oordentlig v.
3:11
8 ett föredöme i tal och v.
1. TIm. 4:12
11 efterföijare i lära. iv.
2.TIm.3:10
7 att föra tuktig och ren v.
Tit. 2:5
12 i eder handel och v. fria
Hebr.13:5
9 i alla stycken föra en god v.
13:18
8 bliven heliga i all eder v.
LPet. 1:15
8 lösköpta från den v. I förden
1:18
8 fören en god v. bland hedningarna 2:12
8 gm hustrurs v. vunna utan ord
3:1
8 skåda den rena v. s. I fören
3:2
8 de s. smäda eder goda v. i K.
3:16
8 mskomas lösaktiga v.
2.Pet. 2:7
8 i helig v. och gudsfruktan
3:11
8 gm sin goda v.låta se
Jak. 3:13

VANDRA
Se även: Vandel.
-vandra
kringvandrande Apg.19:13
Vandra, vandring

Den troende vandrar
I umgängelse med Gud, l.Mos.5:22.
Inför Gud, l.Mos.17:1. På hans vägar,
5.Mos.1O:12. Efter hans stadgar, rätter
och bud, I.Kon_6:12; 8:61. I hans
fruktan, Neh.5:9. I hans sanning,
Ps.26:3; 86:11. I hans ljus, Jes.2:5. I
hans nanm, Mika 4:5_
I ett nytt väsende, i liv, Rom.6:4.
Efter Anden, Rom.8:4_ I Anden, Gal.
5:16. I tro, 2.Kor.5:7. I goda gärningar, Ef.2:10_ I kärlek, Ef.5:2. Såsom en
vis människa, Ef.5:15. Såsom ett ljusets barn, EL5 :8.
VANDRA
1) Juilak, l ~ il

~I och hithp~ gå, vandra. Se t.ex.
Vandel 3, Vandring 3.
2) dlirä/s, l ~ 1.
väg; vandring: Se vidare : Vandel 1.
3) nug, 1 1 )

10) näsa', V D )
begiva sig iVäg~ bryta upp; gå el. vandra
omIa;ing; ordagrant: och [de som]
vandra omkring med hjorden. Verbet
är ofta övers. bryta upp, Lex. 2.Mos.
40:36; 4.Mos.10:12. Jfr Fred 6, Vandring 2.
Il) gälä, il ~ l
utvandra, gå i I~dsflykt. Se: Driva 24,
Flykta 3, Fånge 6, Fångenskap 4.
12) jäså',

K:;'

gå ut; 'gå bort~ här övers. vandra åstad.
Se vidare: Undkomma 4.

13) Mia,!, l ~ iJ_

aram. =hebr. hålå!,<:, se 1.
14) luz, l 1 ':>
vända sig, vika avel. bort; här nif. part.
Se vidare: Förvända 3, Vrång 5.
15) jäSar, ,10'
vara rak el. j~; pi. göra rak el. jämn.
Se vidare: Rätt 37_
16) I Job 23:10 står ordagrant: Han
känner vägen med mig; Ords. 15 :24
Livets väg [leder] uppåt för den förståndige; 22:6 öVa gossen enligt hans
väg (el. Vänj gossen vid hans väg);
Hab.3:6 Evighetens (el. forntidens)
vägar [äro] för honom (= äro hans)_
17) pänä, il) "
vända; vänd~ s1i här med prep. le, till,
och subst. däräl!:, väg_ Se: Akta 50.
18) Sönä, il~*;
upprepa; ändra sig; pi..ändra, förvandla; här med subst. däräIs, väg; ordagrant: att ändra din väg. Se t.ex.
Förvandla 4, Ny 16.
19) [kun],

1 1J

vara fast; hif. göra fast; här om där~,
väg; därav övers. vandra ståndaktigt. Se
vidare: Ståndaktig 2.

VANARTIG
l en v. och uppstudsig son
5.Mos.21 :18
1 Denne vår son är v. och uppstudsig 21:20
2 en v. son sover i skördetiden
Ords.l0:6
2 en v. (hustru) ss. röta i hs ben
12:4
2 över en v. skall hs vrede komma
14:35
2 förståndig tjänare råda över v. son
17:2
2 han är en v_och skändlig son
19 :26
3 I v.a barn s. övergivit H.
Jes. 1:4
l Ve eder, I v.a barn. säger H.
30:1
4 frälsta ifrån v.a och onda
2. Tess. 3:2

VANDEL
l mio v. vill jag hålla fram
Job 13:1&
2 lönar envar ss. hs v. förtjänat
34:11
3 Jag vill föra ostraffli& v.
Ps.101:2
l en ond v. det hatar jag
Ords. 8:13
4 med skamlig v. föijer smälek
18:3
l den s. ej aktar på sin v.
19:16
& dess v. rättskaffens och redlig
20:11
l när I fån se deras v.
Hes.14:22
l till tröst när I sen deras v.
14:23
6 Låtom oss föra hövisk v.
Rom.13:13
7 föra en hövisk v.
loKor. 7 :35
6 föra en v. s. är värdig
Ef. 4:1
8 krävdes på grund av eder förra v.
4 :22
10 Fören allenast en sådan v.
Fil. 1:27
6 föra en v. s. är värdig H.
Kol. 1:10
6 föra en v. värdig Gud
1.Tess. 2:12
6 förkovra eder i en sådan v.
4:1

röra sig hit och dit, driva el. ströva
omkring; i Jer.4:1 övers. vandra flyktig
omkring; hif. låta driva el. ströva omkring. I 2.Kon.21:8 står ordagrant: Jag
sIqill icke fortsätta att låta Israels fot
(rägäl) driva omkring. Se t.ex.
Driva 30, Flykta 4, Skaka 8.
4) sur, ,1 D
vika, avvika, avlägsna sig; här hif. låta
(någon) vika el. avvika. I 2_Krön.33:8
står ordagrant: Jag $:all icke fortsätta
att låta Israels fot (rägäl) vika ifrån det
land som jag har bestämt åt edra fåder.
Se vidare: Undfly 3.
5) ~'alj, 1 p~
stiga, skrida, tåga, gå; här hif. få
(någon) att gå, föra, leda; ordagrant:
och det leder honom till förskräckelsernas konung. Jfr .\<al av ~'a~ i
LMos.49:22, övers. nå upp; 2.Sam.
6:13 gå; Ps.68:8 gå fram; Ords.7:8
skrida fram på; Hab.3:12 gå fram över.
6) såbab, J J D
vända" ~g;
Tel. vandra omkring; i
Ps.26:6 övers. vandra kring. Jfr
Ps.48:13, övers. gå omkring. Se: Begynna 14, Förvandla 3.
7) 'äl?ar, ,~~
gå över, genom el. förbi; här övers.
vandra genom_ Se t.ex. Upptaga 3,
Vrede 10.
8) nätap, '1 ~ ~
kretsa; hif. låta kretsa; gå runt, gå
omkring; i Ps.48:13 övers. vandra runt
om_ Verbet står här tillsammans med
säba~, se 6. Jfr .\<al i Jes.29:1, övers.
fullborda sitt kretslopp; hif. i Jos.6:3,
övers. tåga omkring; 2.Kon.ll:8 ställa
sig runt omkring.
8a) Beträffande Jes.5:17, se Herde 4.
9) nähag, ) il )
driva, driva på~ föra, leda; här övers.
låta vandra åstad. Se t.ex. Driva 6,
Leda (verb) 12.

föra över, transportera; med. poreuo-

6033
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begåvo sig alla till fasta v.et
Dom. 9 :46
grenarna intill det fasta v.et
9:49
tände upp eld till att förbränna v.et
9:49
gömde sig folket i fasta v.
1.Sam.13:6
spände ett v. över djupet
Ords. 8:27
beväster sitt v. över jorden
Am. 9:6

VAN
V.8 att tänka på avguden

1.Kor. 8:7

VANA
om oxen haft v.n att stångas
2.Mos.21:29
oxen förut hade V.. D att stångas
21 :36
gm v.n hava sina sinnen övade
Hebr. 5:14

VANARTIG
1) sårar, ." D
vara motspän~tig el. gensträvig; här
part. motspänstig, gensträvig. Jfr Uppstudsig l. Se: Gensträvig 3, Uppror 10.
2) bos,

lO i J

skämmas, komma på skam; hif. bringa
på skam; handla skamligt; här hif. part.
me~is, som bringar skam, som handlar
skamligt, skamlig. I Ords.1O:5; 14:35;
17:2 står mebis som motsats till
maSkil, se Förståndig 4. I Ords.12:4
utgör me!>iSä (fem. av me~iS) motsatsen till 'eSä!-l)åjil, se Idog 2. Se
vidare: Skam 5.
3) [Söhat], nnlO
hif. fö~därva, iö;störa; handla fördärvligt; här hif. part. som fördärvar el.
förstör; som handlar fördärvligt. Se
t.ex. Fördärvare l, Fördärvlig l, Utrota 9_

4) dtopos, aro1fOC;
som icke är på sin plats; otillbörlig,
opassande; orättfärdig, ond. I 2. Tess.
3:2 står ordet jämSides med poneras,
se Ond 22. Se: Ond 34.

4) talon,

1i 7~

förakt, skam; här övers. skamlig vandel. Se vidare: Skam 7.
5) p6'al, 7 i"
arbete, verk, gärning. Se t.ex. Gärning 9, Möda 9, Verk 13.
6) peripateä, 1fepmarew
gå, vandra (omkring); i överförd betydelse: föra en vandel, leva. Se vidare:
Vandra 20.
7) utLord el. omskrivning.
8) anastrophe, åvaorporpfJ
vandring, vandel, levnadssätt; av: anastn\phomai, se 9. Ordet är i Hebr.13:7
övers. levnad. Se: Vandra 33_
9) anastrephö, åvaorperpw

pass. anastrephomai, uppehålla sig,
vistas; vandra, föra en vandel, leva. Se
vidare: Vandra 22.
10) politeUö, 1fOAtreVw
med. politeuomai i betydelsen: uppföra sig, vandra, föra en vandel, leva.
Se vidare: Vandra 29.
11) agöge, årwrfJ
ledning, förande; uppförande, livsföring; av: agö, leda, föra.
12) tr6pos, rpo1foc;

vändning; sätt; levnadssätt, vandel; i
Hebr.13:5 övers. handel och vandel;
av: trepö, vända.

iå

20) peripatt!ö,

1fepmarew

gå, vandra (omkring); i överförd betydelse: föra en vandel, leva; av: prep.
peri, omkring, och pateo, trampa,
träda. Se: Vandel 6, Vandring 5.
21) dierchomai,

[, d'Pxo/lat

gå genom, passera; vandra omkring; av:
prep_ dm, genom, och erchomai, se 25.
I Matt. 12:43; Luk.ll :24; Apg.9:32
står verbet med prep. dia; övers. vandra omkring i, resp. vandra omkring
bland.
22) anastrephö, åvaorperpw

vända upp och ned på, välta omkull;
återvända, vända tillbaka; vända fram
och tillbaka; pass. anastn\phomai med
reflexiv betydelse: vända sig hit och
dit; uppehålla sig, vistas; vandra, leva;
av: prep. ana (i sammansättningar Olta
= upp; åter) och strephö, vända. I
Matt.17:22 har flera handskrifter pass.
av systrephö, vända el. vrida samman;
pass_ samlas, församla sig Ofr sub st.
systroph~, i Apg.19:40 övers. folkskockning). Anastrephö är i Joh.2:15
övers_ stöta omkull; Apg.5:22 vända
tillbaka; 15:16 komma tillbaka; I.Tim.
3:15 (pass.) förhålla sig_ Se: Vandel 9.
23) paraporeuomai, 1fapa1fopeOO/lat
gå bredvid; gå förbi, passera; av: prep.
para, bredvid; förbi, och poreuomai, se
26. Jfr Matt.27:39; Mark.15:29, övers.
gå där förbi; Mark.2:23 taga vägen.

24) synanabainö,

ovvava{3aivw

med (någon) gå upp; av: prep. syn,
(tillsammans) med, och anabamö, gå
upp. Verbet förekommer även i Apg.
13:31, övers. med (någon) gå upp.

25) erchomai, EPXO/lat
komma,gå.

26) poreuö, 1fopevw

Vandrare - Vankehnod

VANDRA
1 H. Gud v. i lustaJArden
1.Mos. 3:8
1 Hanok v.de i umaiincelse med Gud &:22
1 Hanok v.t i umliincelse med Gud
1>:24
1 i umliincelse med Gud v.de Noa
6:9
2 allt kött v.de i fördärv
6:12
1 V. Inför miII och var ostraffll&
17:1
1 H., Inför vilken 1111 v. t
24:40
1 Gud var med på den vlia jlll v.de
31>:3
1 Gud Inför vilken mlna fäder v.t
48:15
1 tre dillar v.de de i öknen
2.Mos.15:22
10m de vilja v. efter min lag
16:4
1 kUllllöra den via de skola v.
18:20
1 Icke v. efter stadIar
3.Mos.18:3
1 och skolen v. efter dem
18:4
1 icke v. efter folks stadpr
20:23
1 Om I v.en efter mina stadIar
26:3
1 JIII skall v. mitt ibland eder
26:12
1 Om I v.en miII emot
26:21
1 utan v.en miII emot
26:23
1 så skall också jlll v. eder emot
26 :24
1 Icke hören miII utan v.en miII emot 26:27
1 också jal i vrede v. eder emot
26 :28
1 huru de hava v.t mil emot
26:40
1 också jlll måste v. dem emot
26:41
11M öknen v.de vUstad
&.Mos. 1:19
1 hela den via I haven v.t
1:31
1 På de väaaroo.skolen I alltid v.
&:33
1 på den via H. låtit dil v.
8:2
1 att du v.r på hsväaar
8:6.
1 alltid v.r på hs väaar och älskar
10:12
1 alltid v.en på hs väaar
11 :22
1 den vlia s. H. bjudit dill v.
13:5
1 alltid v.r på hs väaar
19:9
1 H. v.r fram i ditt läaer
23:14
1 att du skall v. på hs väaar
26:17
1 om du v.r på hs väaar
28:9
1 lät eder v. i öknen i 40 år
29:5
1 v.r i sitt bjärtas hårdhet
29:19
1 v. på ho väaar och bålla hs bud
30:16
1 Israels barn v.de i öknen
Jos. 1>:6
1 de år Israel v.de i öknen
14:10
1 alltid v.en på hs väaar
22:5
1 lät (Abraham) v. omkrlnl
24:3
1 hela den via vi hova v.t
24:17
1 den vlia deras fäderv.t
Dom. 2:17
1 bålla H. via och v. därpå
2:22
1 I s. v.en på vägen, talen härom
5:10
1 v.de bort ifrån sln stad
17:8
1 v.t åstad till ett folk
Rut 2:11
1 v.de icke på hs via
1.Sam. 8:3
1 dina söner v. icke på dina vliaar
8:5
1 drolO ut och v.de vart de kunde
23:13
1 orter dlir David v.t omkrlnl
30:31
1 att du v.r på hs väaar
1.Kon. 2:3
1 v. Inför mil I trohet
2:4
1 Salomo v.de efter Davids stadIar
3:3
1 v.de Inför dill i trohet
3:6
1 om du v.r på mlna väaar
3:14
1 om du v.r efter mina stadIar
6:12
1 håller mlna bud och VJ efter
6:12
1 v. Inför dill av allt bjärta
8:23
1 så att de v. Inför miII
8:25
1 ss. du har v.t Inför mil
8:25
1 den loda viii de skola v.
8 :36
1 att vi alltid v. på hsväaar
8:58
1 alltjämt v.en efter ho stadIar
8:61
1 Om du nu VJ Inför miII
9:4

1 icke v.t på mlna viilar
11:33
10m du v.r på mlna väaar
11:38
1 (Abiam) v.de i alla de synder
15:3
1 (Nadab) v.de på sln faders viii
15:26
1 (Baesa) v.de på Jerobeams viii
15:34
1 du bar v.t på Jerobeams viii
16:2
1 (SImri) v.de på Jerobeams v.g
16:19
1 (Omri) v.de på Jerobeams vlia
16:26
1 Icke nOll att v. ioo.synder
16:31
1 (Josafat) v.de på fader Asas vlia
22:43
1 (Ahasja) v.de på sln faders
22:53
1 (Joram) v.de på Israels
2.Kon. 8:18
1 (Ahasja) v.de på Ahabs hus' viii
8:27
1 att v. efter H. lag
10:31
1 utan v.de i dem
13:6
1 utan v.de i dem
13:11
1 (Ahas) v.de på Israels konunprs
16:3
1 v. t efter de folks stadgar
17:8
1 (Juda) v.de efter de stadlar
17:19
1 Israels barn v.de I de synder
17 :22
1 huru jlll v.t Inför dill i trohet
20:3
3 Israel v. flyktig bort
21:8
1 (Amon) v.de i allt på samma väl
21 :21
21:22
1 Han v.de icke på H. vlia
1 v.de i allt på sln fader Davids
22:2
1 v.de åstad ifrån folk
l.Krön.16:20
1 v.lnför dill av allt
2.Krön. 6:14
1 v. efter min 1111
6:16
1 ss. du har v.t Inför mil
6 :16
6:27
1 den loda väl s. de skola v.
1 v. på dina välar
6:31
1 Om du VJ Inför miII
7 :17
1 ss. din fader David v.de
7 :17
11 :17
1 v.de de på Davids och Salomos
1 (Josafat) v.de på sln fader
17:3
1 v.de efter hs bud
17:4
1 v.de på sln fader Aaas vlia
20:32
1 (Joram) v.de på Israels konuDllars 21:6
1 du bar icke v.t på din fader
21:12
1 du har v.t på Israels konunprs
21 :13
1 (Ahasja) v.de på Ahabs hus' välar 22:3
2 v.de ståndaktigt inför H.
27:6
1 v.de på Israels konunprs vlia
28:2
4 icke mer låta Israel v. bort
33:8
1 (Josla) v.de på sin fader Davids
34:2
1 v. i vår Guds fruktan
Neh. 5:9
1 att de skulle v. efter Guds lag
10:29
1 VJ den väl dlir JIII ej mer
Job 16:22
1 försåten lura dlir ban v.r fram
18:8
5 tW förskräckelsernas kon. v.r
18:14
2 vInnlng av att du VJ ostraffll&t
22:3
16 Han vet vilken vlia jag v.t
23:10
1 v.t omkrlnl på djupets botten
38:16
licke v.r i ogudaktigas råd
Ps. 1:1
7 vad s. v.r havens väear
8:9
1 runt omkring v. de ogudsktilla
12:9
1 Den So VJ ostraffll&t
16:2
1 Om JIII ock v J i dödsskUllans
23:4
1 ty jag v.r i omafflilbet
26:1
1 och jlll VJ i din sannlng
26:3
6 krlng ditt altare, H., vW Jag v.
26:6
1 JIII VJ Ju I ostrafflilbet
26:11
1 undervisa om den viii du skall v.
32:8
2 att slakta dem s. v. i redlilhet
37 :14
8 v.en runt dlirom
48:13
1 så att JIII kan v.lnför Gud
56:14
1 efter holagvWe de ej v.
78:10
1 fiDllo v. e(ter alna egna rådslag
81:13
1 att Israel vWe v. på mlna väaar
81:14
1 de v. i mörker
82:5
7 NIir de V.IM Tåredalen
84:7
1 s. v. i ostrafflighet
84:12
1 jag vW v. i din sannlng
86:11
1 de s. v., o H., i ditt ansiktes
89:16
1 icke v. efter mlna rätter
89:31
1 den s. v.r på ostrafflilbetens
101:6
1 v.de åstad ifrån folk tW folk
105:13
2 de v.de i överträdelse
107:17
1 jag skall få v.lnför H.
116:9
1 de s. v. efter H.lag
119:1
1 utan v. på hs väaar
119:3
1 fruktar H. och v.r på ho viilar
128:1
1 KUDllör mil den viii lag bör v.
143:8
1 ej v. samma viils. de
Ords. 1:15
1 s. v. i ostrafflilbet
2:7
14 s. v. på förvända viilar
2:15
1 så skall du v. på de lOdas viii
2 :20
1 v. din viii fram i tryuhet
3 :23
15 s. dlir v. sin still rätt fram
9:15
1s.vJiostrafflilbetvJtryu
10:9
1 s. fruktar H. VJ i redlilhet
14:2
16 förståndiIIe v.r livets viii uppåt
16:24
1 fattiII man s. v J i ostrafflilbet
19:1
1 s. v.r i ostrafflilbet
20:7
9 a v J alna viilar ståndaktigt
21 :29
16 Vänj den uDlle vid viii han bör v. 22:6
1 fattigs. VJ i ostrafflilbet
28:6
1 Den s. VJ ostrafflilt
28:18
1 den s. v.r i vishet
28:26
2 den s. v.r i redlilhet
29:27
1 men dåren VJ i mörker
Pred. 2:14
1 v. de väpr ditt bjlirta lyster
11:9
1 att vi kunna v. på hs stiJl;ar
Je.. 2:3
Ilåtom oss v. i H. ljus
2:6
8 a söka v.nde herdar sln föda
5 :17
1 v. på detta folks viii
8:11
1 Det folk s. v J i mörkret
9:2
9 v. åstad nakna och barfota
20:4
1 HIir lir viiIen, v.en på den
30 :21
1 Den s. v J i rlittflirdilhet
33 :15
1 Den So v.r den viilen skall icke
35:8
1 frälsat folk skall v. på den
35:9
1 huru jag v.t Inför dill i trohet
38:3
111ivit ande åt dem s. v. dlir
42:5
1 vilkens viilar man icke vw. v.
42 :24
1 ldälva v. de bort i fångenskap
46:2
1 leder dill på den vlia du skall v.
48 :17
50:10
1 Om ban än v.r i mörkret
1 icke v. bort as. flyktingar
52:12
17 vWe v. sln egen viii
113:6
17 allasammans v. sln elen viii
&6:11
1 de s. v.t sin viii rlitt fram
57:2
1 attv. på sitt bjlirtasviil
57:17
2 Ingen s. v.r så vet vad frid lir
59:8
1 men vi fl v. i djupaste natt
59:9
1 folken skola v. i ditt ljus
60:3
1 v.r på den via s. icke lir lod
65:2
18 brått att v. åstad på
Jer. 2 :36

1 den loda viiIen, v.en på den
6:16
1 v. ej på viilen
6 :26
1 v.en i allt på den viii jag bluder
7 :23
1 utan v.de efter slna egna rådslag
7:24
1 icke hört mln röst och v.t efter
9:13
1 v.t efter sina egna bjlirtans
9:14
1 v.de i sitt onda bjärtas
11:8
1 VJ i sitt bjärtas hårdhet
13:10
1 v.en efteroo.bjlirtas hårdhet
16:12
1 v. på vWostillar, på obanade
18:15
1 över hm s. måst v. bort
22:10
1 VJ i sitt bjärtas hårdhet
23:17
1 Om I icke viljen v. efter den lag
26:4
1 på stillen dlir du v.de
31:21
10 åkermänjämte v.nde herdar
31:24
1 v.de icke efter din lag
32:23
1 v. icke efter mln lag
44:10
1 icke vWen v. efter hs 1111
44:23
1 icke v.t bort i fångenskap
48:11
1 Malkam måste v. bort
49:3
1 Israels barn komma v.nde
60:4
1 V.IM mörker och el Im
Klag. 3:2
1 v.de icke efter mina
Hes. 1):6
1 icke v. t efter mlna stadgar
5:7
1 icke v.t efter mlna stadiar
11:12
1 de v. efter mlna stadlar
11 :20
11 v. i deras åsyn på ljusa dagen
12:3
11 v. i deras åsyn åstad från
12:3
12 v. så I deras åsyn själv åstad
12:4
1 v. bort i landsflykt
12:11
1 v. på deras viilar
16:47
1 om han v.r efter mina stadgar
18:9
1 s. v.r efter mlna stadiar
18:17
1 de v.de icke efter mina stadgar
20:13
1 icke v.de efter mlna stadlar
20:16
1 icke v. efter fäders stad&;ar
20:18
1 v.en efter mlna stadgar
20:19
1 v.de icke efter mina stadpr
20:21
1 Du v.de på din systers viii
23:31
1 s. måst v. bort i fåDllenskap
25:3
1 själva v. bort i fångenskap
30:17
1 dess döttrar v. i fångenskap
30:18
1 v.r efter livets stadIar
33:15
1 låta mskor åter v. fram
36:12
1 I v.en efter mina stadear
36:27
1 folk tW vilka de måst v. bort
37:21
1 de skola v. efter mlna rätter
37 :24
13 dem s. v. i hÖllmod
Dan. 4:34
1 så att vi v.de efter ho lagar
9:10
1 v. efter tomma stadgar
Hos. 11:11
1 på dem v. de rättflirdi/la
14:10
1 deras konuDll v. i fångenskap Am. 1 :15
1 s. ock deras fäder v.de efter
2:4
1 mot den s. v.r redlilIt
Mlka 2:7
121M porten v. de ut
2:13
1 att vi kunna v. på hs stigar
4:2
1 alla andra folk v. i sin guds
4:5
1 men vi vilja vandra i H. namn
4:5
1 v J i ödmjukhet Inför din Gud
6:8
1 efter rådslllllir det I v.en
6:16
16 v.r de villar han fordom
Hab. 3:6
1 Om du v.r på mlna viilar
Sak. 3:7
1 redlilt v.de han (Levi)
Mal. 2:6
20 v.de utmed Galileiska !dön
Matt. 4:18
21 v J han i ökentrakter
12:43
22 v.de omkrlnl i Galileen
17 :22
20 varför v. icke dina lärl.
Mark. 7:&
23 v.de IM Galileen
9:30
24 med hm v.t upp tW Jerusalem
16:41
26 v.de ostraffll&t efter alla
Luk. 1:6
25 v.de så en dagsled och sökte
2:44
26 llick sin väl och v.de vidare
4 :30
27 v.de (J.) illenom landet
8:1
21 och v.de illenom landet
9:6
21 v.r omkrlnl i ökentrakter
11 :24
28 han v.de från stad till stad
13:22
26 jag måste v. i dag och i morgon
13:33
20 att de icke längre v.de med
Joh. 6:66
20 v.de J. omkrlnl i GaIlleen
7 :1
20 i Judeen vWe han icke v. omkring
7:1
20 icke v. i mö!kret
8:12
20 den s. v.r om dagen stöter sil
11 :9
20 den s. v.r om natten
11:10
20 Så v.de J. icke liincre öppet
11 :54
20 v.en medan I haven ljuset
12:35
20 den s. v.r i mörkret vet lu icko;.
12:35
21 v.de (Filippus) omkrlnl
Apl. 8:40
26 v.de i H. fruktan
9:31
21 Medan Petrus v.de omkring
9:32
21 J. från Nasaret s. v.de omkring
10:38
20 i övrilt v. efter vad stadgat
21 :21
31 att också du v.r efter lagen
21 :24
29 bar lag v.t Inför Gud
23:1
30 ljus för mskor s. v. i
Rom. 2:19
31 v. i spåren av den tro
4:12
20 v. i ett nytt väsende
6:4
20 s. v. icke efter köttet
8:4
20 så VJ du icke mer i klirleken
14:15
20 v.en icke pl vanlilt
l.Kor. 3:3
20v. denvIia fram s. H. bestämt
7:17
22 I denna vlirlden v.t i Guds
2.Kor. 1 :12
20 vi v. blir i tro och icke i
5:7
32 Jag skaIloo.v. ibland dem
6:16
20 mena att vi v. efter köttet
10:2
20 fastän vi v. i köttet
10:3
20 v.t i en och samme A.
12:18
33 v.de i ludiskt väsende
Gal. 1 :13
34 icke v.de med fasta stel
2:14
20 V.en i ande
5:16
31låtom oas ock v. i ande
5:25
31 v. efter detta rättesnö",
6 :16
20 i vilka lförut v.den
Ef. 2:2
22 v.de i vårt kötts beJl/irelser
2:3
20 berett för att vi skola v. i dem
2:10
20 icke merv. ss. hednlnprna
4:17
20 i sitt sinnes fåfilnllilhet v.
4:17
20 v.en i klirlek, ss. K. Iilskade
&:2
20 v.en då ss. ljusets barn
5:8
30 v.en så, i det att I pröven
&:10
20 Sen dlirför noga tW huru I v.en
6:16
30 v.en icke ss. ovisa mskor
5:15
31låtom oss v. vidare
Fil. 3:16
20 sen på dem s. v. på samma slitt
3:17
20 månla v. ss. fiender till K. kors
3:18
20 mot""it KJ. så v.en i hm
Kol. 2:6
20 I de synderna v.den också I förut
3:7
22 v.en ock i fruktan under
1.Pet. 1 :17
30 följa hm och v. i hs fotsPår
2 :21
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mai, fara el. gå över; färdas, gå; i
Luk.4:30 övers. vandra vidare; av:
paros, övergång aven flod, genom·
gång; bro; väg. Se: Vandring 6.
27) diodeitö, Ii wli evw
gå el. fårdas genom; av: prep. diå,
genom, och hodeuö, gå, fårdas (av:
hodos, väg). Verbet är i Apg.17:l
övers. fara över; jfr hodeuö i Luk.
10:33, övers. fårdas samma väg.
28) diaporeuö, Ii I.U1TOpeVW
föra genom; i N.T. med. diaporeuomai,
fara el. gå genom; av: prep. diå, genom,
och poreuö, se 26. Jfr Luk.6:l, övers.
taga vägen; 18:36 gå där fram; Apg.
16:4 fara genom; Rom.lS:24 (part.) på
genomresan.
29) politeitö, 1TOA!TeVW
vara (med)borgare; förvalta staten och
dess ärenden; i N.T. med. politeuomai
i betydelsen: uppföra sig, vandra, leva;
av: polltes, se Medborgare 2. Se: Van·
del 10.
30) utf.ord.
31) stoichM, UTO!XfW
vara el. röra sig på linje el. rad;
fortskrida; gå, vandra; av: stoichos,
linje, rad.
32) emperipateö, ep.1TepmaTfw
gå el. vandra (omkring) i el. bland; av:
prep. en, i, och peripatM, se 20.
33) anastrophe, åpauTpoqn'l
vandring, vandel, levnadssätt; av: ana·
strephomai, se 22.
34) orthopodM, Öp801TOlifW
gå med raka fötter; vandra rätt; övers.
vandra med fasta steg. Se vidare: Fast
49.

22 sådana s. v. i villfarelse
2.Pet. 2:18
26 mskor s. v. efter egna bellirelser
3:3
20 vi v. i mörkret, ljuga vi
1.Joh. 1:6
20 om vi v. i ljuset ss. han lir i
1:7
2:6
20 själv v. s. Han v.de
2:11
20 i mörkret och v.r i mörkret
2.Joh. v.4
20 flera v. i sannfnl;en
v.6
20 v. efter de bud ban livit
20 att I skolen v. i klirleken
v.6
20 eftersom du v.r i sannlngen 3.Joh. v.3
20 att mlna barn v. i sannlngen
v.4
Jud. v.16
26 v. efter elna beJl/irelser
v.18
26 v. efter ogudaktiga beJl/irelser
Upp. 3:4
20 v. med mil i vita kläder
21:24
20 folken skola v. i de.. ljus

VANDRARE
v.na färdas svåra omväaar
färdas förgäten under v.ns fot
det står icke i V.DS makt

Dom. 5:6
Job 28:4
Jer.10:23

VANDRING
Se även: Vandel, vandra, väg.
VANDRING

1) tii'ii, i1 V l'l
gå vilse, id"a T omkring; hif. föra vilse,
låta irra omkring; förleda; här övers.
sända på vandring. Jfr ~al i 2.Mos.
23:4, övers. komma vilse; Jes.3S:8 gå
vilse; hif. i PS.l07:40, övers. låta irra
omkring; Ords.12:26 föra vilse. Se
vidare: Leda (verb) 8.

2) massa', V Qg
uppbrott; avtåg, avmarsch; här plur.;
av: nåsa', se Vandra 10. Ordet är t.ex. i
4.Mos.lO:12; 33:1,2 övers. lågerplats.
3) hiilak, l ';> i1
gå, vandra. Jfr Se t.ex. Vandra 1.
4) w!, ~ HO
gå el. ströva omkring; här inf., tillsammans med hithp. inr. av hålak, se 3
(här övers. fård). Jfr \<al av- Sut i
4.Mos.ll :8, övers. gå omkring; 2.Sam.
24:2,8 (med prep. be) fara igenom;
pol. i 2.Krön.16:9; Sak.4:l0, övers.
överfara; Jer.S:l gå omkring; Am.8:l2
färdas hit och dit. Se: Rannsaka S.
S) peripatM, 1TepmaTfw
gå, vandra (omkring). Verbet är i
Mark.16:l2 tillsammans med poreuomai, se 6, övers. vara stadd på vandring. Se vidare: Vandra 20.
6) poreitö, 1Topevw
med. poreuomai, fara el. gå över; fårdas, gå. Se vidare: Vandra 26.
7) hodoiporia, o/jomopia
resa, vandring; av: hodoiporos, resande, vandrare (av: hodos, väg, och
paros, se Vandra 26). Ordet är i 2.Kor.
11 :26 övers. resa. Jfr verbet hodoiporM, i Apg.lO:9 övers. vara på vägen.

4.

VANDRTNG
1 Gud sände miII ut på v.
211iorde de under hela sln v.
2 under hela deras v.
3 vårda om din v. i denna öken
3 tid s. åtllick för vår v.
3 jllllir nu stadd på v.
"Från en v. utöver jorden
'" Från en v. utöver jorden
5 stadda på v. u tåt landsbygden
6 voro på v .• eick han in i
6 stadda på v. till en by
7 Eftersom J. var trött av v.en

l.Mos.20:13
2.Mos.40:36
40:38
5.Mos. 2:7
2:14
Dom.17:9
Job 1:7
2:2
Mark.16:12
Luk.10:38
24:13
Joh. 4:6

VANDRINGSTID
Min v. bar varat 130 år
1.Mos.47:9
mina fäders levnadsår under deras v.
47:9

VANHEDER
1) atimia, å np. ia
vanära, vanheder, skam. Se vidare:
Heder 6.
VANHEDER
1 det länder en man tW v.

l.Kor.11:14

VANJA
hebr., betydelsen oviss. En man av
Banis släkt, en av dem som hade äktat
främmande kvinnor, Esr.lO:36.
VANKELMOD

1) elaphrfa, fAat/lpia
lätthet; lättsinne, tanklöshet; av: elaphros, lätt; lättsinnig, tanklös.
VANKELMOD
1 icke har 1111 handlat iv.
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2.Kor. 1:17

Vanlig- Vapen
VANLIG
havet till sin v.a plats
2.Mos.14:27
då är det ett v.t utslag
3.Mos.13:6
är det v. bakskallighet
13:40
så är det v. framskallighet
13:41
ikläda sig sina v.a kläder
16:24
och vore ss. en v. roska
Dorn.I6:7
svag och vore ss. en v. mska
16:11
profetsyner voro icke v.a
l.Sam. 3:1
Kon. satte sig på sin v.a sittplats
20:25
V.t bröd har jag icke till hands
21:4
vårt förehavande av helt V.t slag
21:5
må hs dödsdag komma i v. ordning
26:10
60 korer V.t mjöl
l.Kon. 4:22
silver lika V.t i Jerus. s. stenar
10:27
och cederträ lika V.t s.
10:27
utgjordes av v.a israeliter
l.Krön. 9:2
guld blev lika V.t s. stenar
2.Krön. 1:15
cederträ lika V.t s. mullbärsfikonträ
1:16
silver blev lika v. t s. stenar
9 :27
cederträ lika V.t s. mullbärsfikonträ
9:27
i sin stad: v.a israeliter
Neh.l1:3
v.a vägar trampar icke hs fot
Jes.41:3
plantor av stenek och v. ek
44:14
en handsbredd längre än v. aln
Hes.40:5
en handsbredd längre än v. aln
43:13
talade om v. sömn
Joh.11:13
kraftgärningar av icke v.t
Apg.19:11
visade oss en icke v. välvilja
28:2
vandren icke på V.t mskosätt
loKor. 3:3

VANLIGEN
frestelser s. v. möta msk or

loKor.10:13

VANMAKT
1) pug, J Hl
bli kall el. stel; bli slapp el. matt; i
l.Mos.4S :26 (om lell, hjärta) övers.
gripas av vanmakt. Jfr Ps. 77 :3, övers.
förtröttas; Hab.l:4 bliva vanmäktig;
PS.38:9 (nif.) vara vanmäktig.
2) siibiis, JtO
betyd~l~en o~ker, enligt en förklaring:
förvirring, villrådighet; svindel, yrsel;
enligt en annan: kramp, vanmakt;
ångest. Ordet, som endast förekonuner
i 2.Sam.l:9 (övers. dödens vanmakt,
jfr gamla övers. ångest), har förknippats dels med ett hebreiskt verb med
betydelsen: väva, fläta, dels med ett
arabiskt och etiopiskt verb som betyder: vara svag el. vanmäktig.
3) [riigam), D J ~
end. nif. vara bedövad el. medvetslös;
sova djupt; i Dan.8:18; 10:9 övers.
ligga i vanmakt. Jfr Dom.4:21, övers.
ligga försänkt i tung sömn; PS.76:7
ligga domnad; Jona 1:5 i djup sömn;
v.6 sova.
4) 'iiiam, D'IV
nif. vara gö~d el. dold; i Nah.3:11
övers. sjunka i vanmakt. Se: Fördölja
2, Märka 4.

r

VANSTÄLLA
1) /.liipas, iJ OJ n
efterforska, utf~rska, söka, undersöka;
hithp. (låta sig sökas=) göra sig oigenkännlig, förkläda sig; här övers. bliva
vanställd. Jfr hithp. i l.Sam.28:8;
l.Kon.20:38, övers. göra sig oigenkännlig; 22:30; 2.Krön.18:29 förkläda
sig. Se vidare: Rannsaka 4.
2) mishiit, nntlit:i
något fördärvat ~l.' förstört; av: [s~a!J,
se Lex. Fördärva 1, Förstöra 4.
3) aphanizö, acpavi\w
göra osynlig el. oigenkännlig. Se vidare: Förstöra 27.
VANSTÄLLA
1 mitt kroppshö]je blivit V.t
2 hs utseende V.t mer än andra
3 v. sina ansikten

Joh 30:18
Jes.52:14
Matt. 6:16

VANVETT
1) siggii'on, 1 i V ltO
vansinne, vanvett; a~: [Såga'), se 2. I
2.Kon.9:20 står: besiggå'on, i (el. med)
vansinne (el. vanvett); övers. såsom en
vanvetting.
2) [saga'), V ~~
vara vansinnig el. förryckt; i I.Sam.
21 :14,ISb hithp. uppföra sig (bete sig)
vansinnigt; på övriga ställen pu. part.
vansinnig, förryckt (i l.Sam.21:1Sa
pu. part. plur., övers. vanvettiga människor).
3) hiilal, ?? il
vara övermodig, vara dåraktig el. vansinnig; hithp. uppföra sig vansinnigt,
bli rasande; i Jer.SO:38 övers. dyrka
såsom vanvettiga människor; 51:7 bliva
såsom vanvettig. Jfr hithp. i I.Sam.
21 :13, övers. bete sig såsom en ursinnig; Jer.2S:16 mista sansen; 46:9; Nah.
2:4 storma fram. Se t.ex. Rasa 5,
ÖVermod 14.
VANVETT
1 H. skall slå dig med v.
1 slå deras ryttare med v.

5.Mos.28:28
Sak.12:4

VANVETTIG
2 v. av de ting du skall se

VANMAKT
1 greps (Jakobs) hjärta av v.
loMos.45 :26
2 (Saul) gripen av dödens v.
2.Sam. 1:9
3 låg jag (Daniel) iv.
Dan. 8:18
4 bliva drucken och sjunka i v.
Nab. 3:11

5.Mos.28:34

2
2
2
3
3

huru v. t mannen beter sig
sådan brist på v.a mskor
att han skulle bete sig v.t
skräckgudar dyrka de ss. v.a
och så blevo folken ss. v.a

loSam.21 :14
21:15
21:15
Jer.50:38
51:7

VANVETTING
2
1
2
2

Varför kom denne v. till dig
ty han far fram ss. en v.
tillsyningsmän över v.ar
ss. en v. andans man

2.Kon, 9:11
9:20
Jer.29:26
Hos. 9:7

VANVÖRDIG
så handhaven I det v.t

Mai. 1 :13

VANÄRA
Se även: Skam, smälek, hån, förakt,
kränka.
VANÄRA

n

1) /.ldsäg, l ~
fromhet, godhet;' här (efter arameiskt
mönster) med betydelsen: skam, vanära. Se t.ex. Gärning 4, Nåd 1..
2) [hiilal) , '; '; n
pi. v~nhelga; ;a~ära; i J es.43 :28 övers.
låta (någon) utstå vanära; nif. (i Hes.
36:23 pu.) bliva vanhelgad el. vanärad.
Se t.ex. Ohelga 1, Oskära 1.
3) hiiliil, ?? il
vanhelgad; ~a;ärad; här fem. );lruålå,
övers. vanärad kvinna; av: [);lålal), se 2.
4) [?ciilii), il? P
nif. bliva el. T ;ara lätt el. ringa; här
övers. bliva vanärad. Se vidare: Ringa
9.
5) [kiilam), O?J
nif. bli gjord till skam, bli vanärad,
skämmas, blygas. Se t.ex. Skam 1,
Smädelse 4.
6) deigmatizö, fl €t'Y/larl\w
göra till ett exempel, visa som exempel; i Matt. 1 :19 övers. utsätta för
vanära (en del handskrifter har här
paradeigmatizö, se Bespottelse 4). Se
vidare: Skam 19.
7) atimilzö, åTt/lCr.\w
vanära, vanhedra. Se: Förakt 18, Lida
39.
8) kataischynö, Karawxvvw
vanhedra, vanära. Se vidare: Skam 22.

VANÄRA (subst.)
1 synd är folkens v.
2 helgedomens furstar utstå v.
6 icke utsätta henne för v.

VANÄRA (verb)
3 till hustru en v.d kvinna
3.Mos.21:7
3 en v.d kvinna får han icke taga
21:14
4 din broder icke bliver v.d
5.Mos.25:3
5 männen voro ju mycket v.de 2.Sam.10:5
5 vilka hava v.t sig
19:3
5 männen voro mycket v.de
1.Krön.19:5
2 icke bliva v.t i de folks ögon
Hes.20:9
2 icke v.t i de folks ögon
20:14,22
2 bliva v.d inför folkens ögon
22:16
2 v.de de mitt heliga namn
36 :20
2 namn s. Israels barn v.de
36:21
2 s. I haven V.t bland de folk
36:22
2 mitt stora namn s. blivit V.t
36:23
2 i det att I haven v.t det
36:23
7 v.r Gud gm att överträda
Rom. 2:23
8 han v.r sitt huvud
loKor.11:4
8 ohöljt huvud, hon v.r sltt huvud
11:5

VAPEN
Se även: Krig, rustning, vapenrustning.
-vapen
mordvapen Hes.9:1
orättfärdighetsvapen Rom.6:13
rättfardighetsvapen Rom.6:13
skjutvapen 2.Krön.32:S
stridsvapen Jer.Sl :20
Vapen
De vanligaste stridsmedel som användes i krig på Bibelns tid var: svärd,
spjut, pil och båge, slunga, stridshammare, stridsvagnar, sköld, hjälm,
pansar. Se vidare: Krig, sp.32S9, samt
under beteckningarna för de olika
vapnen.
Skriften talar ofta om andliga vapen
och om andlig vapenrustning. Liksom
det finns orättfärdighetsvapen, Rom.
6:13, finns det också en ljusets vapenrustning, Rom. 13 :12. En kristen bör
strida med rättfärdighetens vapen både
i högra handen och i vänstra, 2.Kor.
6:7. Guds fulla vapenrustning beskrivs
som bestående av: sanning, rättfärdighet, frid, tro, frälsning, Guds ord och
bön, Ef.6:10-18.
VAPEN
deras v. äro våldets verktyg
var och en tog sina v.

.•

VANMÄKTIG
Vad är det dessa v.a judar göra
hjälp har du ej skänkt den v.e
Jag är v. och illa sönerslagen
krossat mitt bjärta så jag är v.
svälta, så att han bliver v.
markens skull s. ligger v.
alla ben i min kropp äro v.a
v.a söka de fly bort
Därigenom bliver lagen v.

Neh. 4:2
Job 26:2
Ps.38:9
69:21
Jes.44:12
Jer.14:4
23:9
Klag. 1:6
Hab. 1:4

VANNA
Redskap för rensning av säd. Den
primitiva vannan bestod av ett öppet
träkärl eller såll, i vilket säden skakades
så att sädeskornen lossnade från agnarna. Det defmitiva bortskiljandet av
agnarna skedde på så sätt att man
utsatte säden för vinddrag, i det man
kastade den upp mot vinden med
kastskovel, se d.o. Jes.30:24.
VANRYKTE
1) kategoria, Ka nyyop la
(offentlig) talan emot någon, anklagelse, klagomål. Se: Anklagelse 2, Klagomäl 4.
VANRYKTE
1 iv. för oskickligt leverne

Tit. 1:6

VANSINNIG
ställde (David) sig v. ioför
ställde sig v. ioför Abimelek

6041

loSam.21:13
Ps.34:1

Olika ty per av svärd från biblisk tid.
6042

6043

Ords.14:34
Jes.43:28
Matt. 1:19

6044

loMos.49:6
5.Mos. 1:41

Vapendans- Var

-

Vo har du i dag plockat ax
2:19
och vo har du arbetat
2:19
se efter v. han lägger sig
3:4
V. haven I varit
1.8am.10:14
19:22
V. äro Samuel och David
v. äro konungens spjut och
26:16
Konungen frågade: V. är han
2.8am. 9:4
V. är H., Elias Gud
2.Kon. 2:14
V. föll (yxan) i
6:6
Gån och sen till v. (Elisa) finnes
6:13
och vistas v. du kan
8:1
V. äro Hamats och Arpads gudar
18:34
18:34
Vo äro Sefarvaims.o.och lyas Gudar
V. är Hamats konung
19:13
v. finnes på jorden ngt enda
1.Krön.17 :21
vo är den s. fördristat sig
Est. 7:6
v. skedde det att de redliga
Job 4:7
givit upp andan, v. finnes hon då
14:10
söker han sitt bröd: v. är det
15:23
s. såga hm måste fråga: V. är han
20:7
visheten, v. finnes hon
28:12
och vo har förståndet sin boning
28:12,20
V. finnes en man So är ss. Job
34:7
ingen frågar: V. är Gud, min skapare 35:10
V. finnes ngn mästare s. är hm lik
36:22
V. var du när jag lade jordens grund
38:4
V. fingo bennes pelare sina fästen
38:6
(dödsfiender) v. vi gå
Ps.17:11
42:4,11
V. är nu din Gud
Vo är nu deras Gud
79:10
Ho, v. äro dina forna nådegärningar
89:00
V. är nu deras Gud
110:2
V. är ve, vo är jämmer
Ords.23:29
V. äro trätor, v. är klagan
23:29
V. äro sår utan sak
23:29
V. äro ögon höljda i dunkel
23:29
En idog hustru, vo finner man
31:10
V. för du din hjord i bet
HV.1:7
V. låter du den vila om middaa:en
1:7
V. skall man mer slå eder
Jes. 1:5
v. lämna edra skatter i förvar
10:3
v. äro dina vise
19:12
V. är nu skatteräknaren
33:18
33:18
v. är skattevägaren
v. är den s. räknade tomen
33:18
V. äro Hamats och Arpads gudar
36:19
36:19
V. äro Sefarvaims gudar
Vo är Hamats konung och Arpads
37:13
mötes av seger v. han går fram
41:2
Vo äro edra foma utsagor
41:22
V. är eder moders skilje brev
50:1
kläder den nakne, vo du ser hm
58:7
V. är nu ban s. förde dem ur bavet
63:11
V. är han So lade i deras bröst
63:11
v. är han s. lät sin härliga arm
63:12
V. äro nu din nitälskan och dina
63:15
De frågade icke: V. är H.
Jer. 2:6

00,1"

Soldater beväpnade med pil och båge.
Från en assyrisk relief
omgjordade med v.
Dom.IS:!!
omgjordade med sina v.
18:16
hs v. lade han i sitt tält
1.8am.17:04
J onatan lämnade sina v. åt gossen
20:40
varken svärd eller mina andra v.
21:8
högga av hs huvud och droga av hm v. 31:9
lade hs v. i Astarietemplet
31:10
förde med sig skänker: v.
1.Kon.10:20
en befäst stad och v.
2.Kon.10:2
var och en med sina v. i handen
11:8,11
toga (8auls) huvud och hsv. 1.Krön.10:9
lade hs v. i sitt IlUdahus
10:10
rustade till krig med alla slags v.
12:33
120000 väpnade med alla slags v.
12:37
förde med sig skänker.o.v.
2.Krön. 9:24
var och en med sina v. i handen
23:7
var och en med sitt v. i handen
23:10

med den andra bölla de v.net
Neh. 4:17
v.nen lika nödvändiga s. vatten
4:23
flyr undan för v. av järn
Job 20:24
bevarar ... från att förgås gm v.
33:18
höra de hm ej. förgås de gm v.
36:12
skådade du bort efter v.nen
Jes.22:8
bedragaren brukar onda v.
32:7
smeden frambringar ett v. sådant
04:16
intet v. s. smides mot dig
54:17
de v. i eder hand skall jag
Jer.21:4
över dig var och en med sina v.
22:7
och tog fram sin vredes v.
00 :25
mitt i&;enom v.nen störta de fram Joel 2:8
tager ifrån hm alla v.nen
Luk.11 :22
med bloss och lyktor och v.
Joh.18:3
med rättfärdighetens v.
2.Kor. 6:7

VAPENDANS
bruden, där hon rör sig ss. iv.

HV. 6:12

VAPENDRAGARE
Vapendragarens uppgift var att bära
sin herres sköld, svärd eller spjut.
Jonatan hade en vapendragare, 1.Sam.
14:6 ff., likaså Saul, 31:4. En tid var
David Sauls vapendragare, 16:21.

Prästerna frågade icke: V. är H.
2:8
V. äro då dina IlUdar
2:28
v. lät du icke skända dlg
3:2
V. skall jag finna vederkvickelse
8:18
Vo är nu hjorden So var dig given
13:20
låten ingen veta v. I ären
36:19
v. äro nu edra profeter
37:19
V. få vi bröd och vin
Klag. 2 :12
V. I än åren bosatta
Hes. 6:6
landet öde v. de än äro bosatta
6:14
Vo är nu vitmeningen I ströken på
13:12
V. är nu din konung
Hos.13:10
Och v. har du dina domare
13:10
V. har du dina hemsökelser, du död
13:14
V. har du din pest, du dödsrike
13:14
V. är nu deras Gud
Joel 2:17
V. är nu H., din Gud
Mika 7:10
V. är nu lejonens kula
Nah. 2:11
V. är lejonet s. tog rov
2:12
v. finner man ngn s. vill trösta dig
3:7
sedan vet ingen v. de finnas
3:17
Edra fäder, v. äro de
Sak. 1:5
v. är då den heder s. skulle
Mal. 1:6
v. är då den fruktan man skulle
1:6
Vo är den nyfödde judakonungen Matt. 2:2
v. Messias skulle födas
2:4
Ty v. två eller tre äro församlade
18:20
V. vill du att vi skola reda till
26:17
V. finnes härbärget
Mark.14:14
Maria ... såga v. (J.) lades
16:47
V. är eder tro
Luk. 8 :25
V. äro de nio (spetälska)
17:17
frågade de hm: V. då, H.
17:37
V. vill du att vi skola reda till
22:9
V. finnes härbärget där jag skall
22:11
Rabbi, v. bor du
Joh. 1:38
och såga v. han bodde
1 :39
V. är han
7:11
V. äro de andra
8:10
V. är då din Fader
8:19
V. är den mannen
9:12
V. haven I lagt hm
11 :34
den s. finge veta vo han fanns
11:57
veta icke vo de hava lagt hm
20:2
jag vet icke vo de bava lagt hm
20:13
säg mig v. du har lagt hm
20:10
Ja, vo äro de visa
I.Kor. 1:20
V. äro de skriftlärda
1 :20
V. äro denna tidsålders klyftiga
1 :20
v. funnes då hörseln
12:17
v. funnes då lukten
12:17
v. funnes då själva kroppen
12:19
Du död, v. är din seger
010:05
Du död, v. är din udd
10:00
v. finnes den son s. icke
Hebr.12:7
Jag vet v. du bor
Upp. 2:13
V. fanns den stora stadens like
18:18

VAPENFÖR
de s. voro vid v. ålder

2.Kon. 3:21

VAPENOMGJORDAD
vid ingången de 600 v.e männen Dom.IS: 1 7

VAPENRUSTNING
l) Mpla, örrll.a
vapen; plur. av hoplon, redskap, verktyg. I Rom.13:12 står: tå hOpla tOll
phötos, ljusets vapen. Jfr hOpla adiIdas, orättfärdighetsvapen, och hOpla
dikaioS)fnes, rättfårdighetsvapen, Rom.
6:13; tå hOpla t~s dikaiosynes, rättfärdighetens vapen, 2.Kor.6:7, jfr 10:4.
2) panoplia, rraIJorrll.la
full el. hel vapenrustning; av: pånoplos,
fullt rustad (av: pas, all, hel, och
hOpIon, se l). Guds f~lla rustning
beskrivs närmare i Ef.6:14-17, jfr Jes.
11 :5; 59:17; l.Tess.5:8. Ordet panoplia förekommer även i Luk.ll:22,
övers. alla vapnen.
V APENR U8TNING
1 ikläda oss ljusets v.
Rom.13:12
Ef. 6:11
2 Ikläden eder heJa Guds v.
2 Tagen alltså på eder hela Guds v.
6:13

VAR
Uppdelning: adv., var och en.

VAPENDRAGARE
ropade (Abimelek) på sin v.
Dom. 9:54
1.8am.14:1
Jonatan sade till sin v.
Jonatan _de till sin v.
14:6
14:7
(Jonatans) v. svarade hm
14:12
ropade till Jonatan och hs v.
sade Jonatan till sin v.
14:12
14:13
och hs v. följde hm
hs v. gick efter och gav dödsstöten
14:13
nedgjorde Jonatan och hs v. 20 män 14:14
Jonatan och hs v. icke vora där
14:17
så att (David) fick bliva hs v.
16:21
31:4
8aul sade till sin v.
hs v. ville det icke, han fruktade
31:4
när v,n såg att Saul var död
31:6
dala Saw ocb hs v.
31:6
10 unga män, Joabs v.
2.8am.18:15
beerotiten Naharai. v. åt Joab
23:37
Sau! sade till sin v.
1.Krön.10:4
Men hs v. ville det icke
10:4
Men när v.n såg att Sau! var död
10:5
11:39
berotiten Naherai, v. åt Joab

VAR (adv.)
V. är du
loMas. 3:9
V. är din broder Abel
4:9
V. är din hustru 8ara
18:9
V. äro de män s. kommit i natt
19:5
du må bo v. du finner för gott
20:16
v. är fåret till brännoffret
22:7
säg mig v. de vakta sin hjord
37 :16
V. är tempeltärnan
38 :21
se efter v. landet är utan skydd
42:9,12
(ReIlUel:) V. är han då
2.Mos. 2:20
skaffen halm. v. I kunnen finna
5:11
v. I än ären bosatta skolen I äta
12:20
stadga v. I än ären bosatta
3.Mos. 3:17
Intet blod...v. I än ären bosatta
7:26
H. sabbat, v. I än ären bosatta
23:3
evärdlig stadga v. I än ären bosatta
23:14
23:21,31
v. vi kunna lägra oss
4.Mos.10:31
v. I än ären bosatta
36:29
v. han finner för gott
0.Mos.23:16
V. äro nu deras gudar
32:37
V. äro de s. åto deras slaktoffers
32:38
ingen fått veta v. (Moses) grav är
34:6
Visaossv.vikunnakommain
Domo 1:24
visat Vo de kunde komma in i staden
1:25
v. äro alla hs under
6:13
V. är nu din stortalighet
9:38
Se efter Vo skördemännen arbeta Rut 2:9

6045
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Olika slags spjutspetsar, som använts i Palestina på Bibelns tid.
6047

6048

Vara- Varandra
VAR (var och en)
1.Mos.21:6; 41:12; 42:25,35; 43:21,33;
44:1,11,13; 47:12,20; 49:28; 2.Mos.1:1;
7:12;
11:2;
12:4,15,16,19;
16:16,
18,21,22,29; 19:12; 22:19; 25:2; 29:37;
30:12,13,14,29:
32:14,15,16,26,27:
33:7,8,10;
35:2,5,21,22,23,24,29;
36:4;
38:26;
3.Mos.6:18,27;
7:19,25,27;
11 :24,25,26,27,31; 15:10,11,19,21,22,27;
17:14,15; 18:29; 19:3; 23:29,30; 25:10,13;
4.Mos.1 :44,52; 2:2,17,34; 4:19,49; 5:2;
7:5,11,86;
11:10;
15:12;
16:17,18;
17:2,6,9,13; 18:11,13; 19:13,14,16; 21:8;
25:5;
28:14,21,29;
29:4,10,14,15;
31:4,19.50,53;
32:18;
33:54;
35:15;
36:7,8,9; 5.Mos.1:41; 3:20; 12:8; 16:17;
18:12; 19:3; 22:5; 24:16; 25:16; Jos.1 :18;
4:5; 6:5,20; 14:2; 18:4; 20:9; 21:42; 22:14;
24:28; Dom.2:6; 7:4,7,8,21; 8:18,24,25;
9:55; 17:6; 19:30; 21:21,24,25; Rut 1:8;
1.Sam.2:36; 3:11; 4:10; 8:22; 10:25; 13:2;
14:34; 17:36; 25:13; 26:23; 27:3; 30:6,22;
2.Sam.2:3,23; 6:19; 13:29; 15:4; 17:9;
18:17;
19:8;
20:1,11,22; 1.Kon.1:49;
4:7,25,28; 7:30,36,38; 8:39; 9:8; 10:25;
12:24; 20:20,24; 22:10,17,36; 2.Kon.3:25;
9:13,21; 10:19; 11:8,9,11; 12:4,5; 14:6,12;
15:20; 18:31; 21:12; 23:35; 1.Krön.9:9;
16:3,43; 25:6; 26:28; 27:1; 29:8; 2.Krön.
3:15; 6:30; 7:21; 9:24; 10:16; 11:4,12;
15:13; 18:9,16; 23:7,8,10; 25:4,22; 28:25;
29:31; 30:18; 31:1,2; 35:15; Esr.2:1,69;
7:13,26; Neh.3:28; 4:15,18,22,23; 5:13;
7:3,6; 8:7,16; 9:3; 11:3,20; 13:10,30;
Est.1:8; 4:11; Job 1:5; 2:11; 41:8; Ps.49:20;
62:13; 63:12; 64:9; 73:27; Ords.13:16; 20:6;
24:12; 29:26; HV.3:8; Jes.3:5; 4:3; 6:2;
13:14; 14:18; 31:7; 32:2; 36:16; 47:15;
53:6; 56:11; Jer.1:15; 5:8; 6:3; 9:4,5; 11:8;
12:15; 16:12; 17:10; 18:11,12; 19:3; 22:7;
23:17,36;
25:5;
26:3;
31 :30; 32:19;
34:9,10,14,15,16,17; 35:15; 36:3,7; 37:10;
49:5; 51:6,9,45; Hes.1:6,15; 7:16; 8:11,12;
9:1,2; 10:14,21; 14:4; 16:15; 18:30;
20:7,8,39; 22:6,11; 33:20; 46:21; Dan.3:11;
Joel 2:7,8,32; AmA:3; Jona 1:5; 3:8; Mika
4:4,5; Nah.3:7; Sak.3:10; 5:3; 8:4; 10:1;
12:3; 13:5; 14:21.
Matt.5:22,28,32; 7:8,17,21,24,26; 10:32;
12:50; 16:27; 18:35; 19:29; 20:9,10;
25:15,29; Mark.13:34; 15:24; Luk.2:3; 4:40;
6:30,44,47; 11:4,10; 12:8,48; 13:15; 14:11;
16:5,18; 18:14; 19:15,26; 20:18; Joh.3:8,
16,20; 4:13; 6:7,40,45; 7:53; 8:34; 11:26;
15:2; 16:32; 18:37; Apg.2:6,8,21,43,45;
3:23; 4:35; 8:19; 10:43, 11:29; 13:39,
20:31; 21:26; Rom.1:16; 2:6,10; 10:4,13,
12:3; 13:1; 14:5,12; 15:2; 1.Kor.3:5,8,
10,13;
4:5,6;
7:7,17,20,24;
11:4,21;
12:7,11,18,27; 14:26, 15:23; 16:2; 2.Kor.
5:10; 9:7; Gal.3:10,13; 5:3; 6:4,5; Ef.4:7;
5:33; 6:8; Fil.2:3,4; 4:21; KoI.4:6; loTess.
2:11; 4:4; 1.Tim.5:14; 2.Tim.2:19; Hebr.3:4;
5:1; 6:11; 8:3; 1.Pet.1:17; 3:15; 4:10; 1 .Joh.
2:23,29; 3:3,4,6,9,10,15; 4:1,2,3,7; 5:1,18;
2.Joh.v.9; 3.Joh.v.15; Upp.2:23; 4:8; 5:8;
6:11; 20:13; 22:12,18.

tagen eder till v. för att låta
Om I noga tagen eder till v.
taga sig till v. för kött från

21:34
Apg.15:29
21:25

VARA
-vara
frånvarande I.Kor.5:3
närvaro Jer.32:12

Vara
Jesu Kristi sju »Jag är»
Jag är livets bröd, Joh.6:35,48, jfr
v.4I,51. Jag är världens ljus, 8:12. Jag
är dörren, 10:7. Jag är den gode
herden, 10:11,14. Jag är uppståndelsen
och livet, 11 :25. J ag är vägen och
sanningen och livet, 14:6. J ag är det
sanna vinträdet, 15:1.
De troende var
Syndens tjänare, Rom.6:20. I köttsligt väsende, Rom.7:5. Hedningar,
I.Kor.12 :2. Hemfallna åt vredesdomen, Ef.2:3. Mörker, Ef.5:8. Oförst11ndiga, Tit.3:3. Vilsegångna, l.Pet.
2:25. Hemfallna till träldom av fruktan
för döden, Hebr.2:15.

H. din nåd v.r evinnerligen
138:8
ditt herradöme v.r från släkte
145:13
rikedom v.r icke evinnerligen
Ords.27:24
vises minne v.r icke
Pred. 2:16
medan de livsdagar v.
5:17
fåfängliga livsdagar v.
9:9
medan middagsljuset v.r
Jer. 6:4
Huru länge skall detta v.
23:26
hs nåd v.r evinnerligen
33:11
lika många dagar skall detta v.
Hes. 4:9
Dan. 3:33
hs välde v.r från släkte
vilkens rike v.r från släkte till
4:31
Matt.27:45
mörker s. v.de till nionde
mörker s. v.de till nionde
Mark.15:33
Hs barmhärtighet v.r
Luk. 1:50
mörker s. v.de ända till nionde
23:44
Medan dagen v.r måste vi
Joh. 9:4
bedrövelse s. v.r ett ögonblick 2.Kor. 4:17
4:17
härlighet s. v.r i evighet
ting s. synas v. allenast en tid
4:18
men de s. icke synas v. i evighet
4:18
Upp. 8:1
tystnad s. v.de vid pass en

VARA (taga till vara)
Tag dig till v. för att föra
loMos.24:6
skolen I taga eder till v.
2.Mos.23:13
Tag dig till v. för att sluta förbund
34:12
tagen eder till v.
4.Mos.16:11
Tag dig till v. och akta dig väl 5.Mos. 4:9
tag dig till v. för att förgäta H.
6:12
tagen eder väl till v. för
Jos. 6:18
Tag dig nu till v.
Dom.13:4
tog mig till v. för missgärning 2.Sam.22:24
Tag dig till v. för att tåga
2.Kon. 6:9
han tog sig till v. där
6:10
tag dig till v.
2.Krön.35:21
tager mig till v. för
PS.17:4
tog mig till v. för missgärning
18: 24
Den vise tager sig till v.
Ords.14:16
s. ständigt tager sig till v.
28: 14
Tag dig till v., frukta icke
Jes. 7:4
Tagen eder väl till v.
Jer.17:21
Tagen eder därför väl till v.
Mal. 2:15
Tagen eder därför väl till v.
2:16
Tagen eder till v. för att
Matt. 6:1
Tagen eder till v. för falska profeter
7:15
Tagen eder till v. för mskoma
10:17
tagen eder till v. för fariseernas
16:6
Tagen eder till v. för fariseernas
16 :11
bjudit dem taga sig till v.
16:12
Tagen eder till v. för
Mark.12:38
tagen I eder till v.
13:9
Men tagen I eder till v.
13 :23
Tagen eder till V., vaken
13:33
tagen eder till v. för girighet
Luk.12:15
Tagen eder till v.
17:3
Tagen eder till v. för skriftlärde
20:46

Vara
Grund tex tens ord för sv. verbet »varaJ>
är hebr. häjä och grek. einai. När vår
bibelöversättning brukar former av
detta verb »vara» i förbindelse med ett
nomen el. ett adjektiv för att uttrycka
en persons eller en saks ställning eller
egenskaper, har den hebreiska texten
oftast icke något verb, se t.ex. l.Mos.
1:4; 2:4; 6:2; Dom.l3:2b; I.Sam.l:lb;
2.Kon.16:2; Ps.19:8-11; Jes.4I:4; Jer.
4:23; Joel 2:27; Am.7:14. På de ställen, där häjä förekommer, har det som
regel en starkare och mer aktiv betydelse än vårt »vara». Det förekommer i
olika nyanser: bli till; ske, hända, äga
rum; vara till, finnas, existera, leva;
räcka, sträcka sig; befmna sig, ha sitt
tillhåll, vara placerad; förbliva, vara
(fortfara).
Bland de många ställen där häjä har
återgivits med »vara» kan nämnas:
l.Mos.1 :2; 4.Mos.26:64; Jos.10:14;
2.Kon.!!:3; 2.Krön.5:9; Neh.13:26;
Hes.37:27; Mika 5:6-7. Verbet är ofta
översatt med: vara till, varda, bliva,
förbliva, stanna, fortfara. Bland andra
verb, som har använts för översättning
av häjä, kan märkas: hända, finnas,
räcka, komma.
Av särskilt intresse är uttrycket
wajehi deqar-JHWH, övers. »Herrens
ord kom (till profeten osv.)>>; det
förekommer över 80 gånger, särskilt
hos Jeremia och Hesekiel, t.ex. Jer.1 :4;
13:3; 33:1; Hes.3:16; 12:1; 21:1; 28:1;
se även I.Sam.lS:IO; 2.Sam.7:4;
l.Kon.21 :17; l.Krön.22:8; 2.Krön.
11:2; Jes.38:4; Jona 1:1; Sak.7:8 m.fl.
ställen.
G. T.s centrala ställe när det gäller
verbet »varaJ>, är 2.Mos.3:l4, där Gud
säger om sig själv: »Jag är den jag än>
och »Jag är», vilken kan sägas vara en
förklaring av det outtalbara gudsnamnet JHWH, i vår bibelöversättning
återgivet »HERREN». I N.T. möter vi
en närmare förklaring på vad som
ligger i det heliga gudsnamnet, nämligen i Uppenbarelseboken, där Herren
kallas »han som är och som var (eller
han som var och som är) och som skall
komma», 1:4,8; 4:8, och tilltalas »du
som är och som van>, 11 :17; 16:5.
I N.T. förekommer ofta uttrycket
»jag är» (ibland övers. »jag är det», »det
är jag»), grek. ego eimi, t.ex. Matt.
14:27; Mark.6:S0; 13:6; 14:62; Luk.
21 :8; 22:70; Joh.4:26; 6:20; 18:6;
Apg.!0:21. Eg6 eimi har här en understrykande och bekräftande betydelse.
Särskilt kända är de Jesus-ord som
inleds med »Jag än>, Joh.6:35,41,48,
51; 8:12; 10:7,9,11,14; 11 :25; 14:6;
15:1,5. Dessa utsagor ger uttryck för
Jesu starka medvetande om aU vara ett
med Gud, Herren. Jfr även hans ord:
»Förrän Abraham blev till, är jag (eg6
eimi)>>, Joh.8:58, och det fjärde evangeliets inledningsord: »1 begynnelsen
var Ordet, och Ordet var hos Gud, och
Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen
hos Gud», 1:1 f. Se även: Herren, Jesus
Kristus, Namn (Guds).

VARA (= fortfara)
dunder och hagel v.t länge
2.Mos. 9:28
skall deras handfyllning v.
29:35
skall eder handfyllning v.
3.Mos. 8:33
orenhet medan flytningen v.r
15:3
så länge hennes orena flöde v.r
15 :25
så länge hennes flöde v.r
15:26
Så länge hs nasirtid v.r
4.Mos. 6:4
Så länge hs nasirlöfte V.r
6:5
så länge hs nasirtid v.r
6:8
Så länge kriget v.de
2.Sam. 3:6
en hungersnöd s. v.de i tre år
21:1
hs nåd v.r evinnerligen
l.Krön.16:34
därför att hs nåd v.r evinnerligen
16:41
hs nåd v.r evinnerligen
2.Krön. 5:13
hs nåd v.r evinnerligen
7:3,6; 20:21
vaknar icke så länge himmelen v.r Job 14:12
ogudaktigas jubel v.r helt kort
20:5
ett ögonblick v.r hs vrede
Ps.30:6
Guds nåd v.r ju beständigt
52:3
Dig frukte man så länge solen v.r
72:5
din vrede v. från släkte till släkte
85:6
hs tron så länge himmelen v.r
89 :30
Tänk på huru kort mitt liv v.r
89:48
Vårt liv v.r 70 år eller 80 är·
90:10
hs nåd v.r evinnerligen
100:5
din åminnelse v.r från släkte till
102:13
vilkens år v. från släkte till
102:25
H. nåd v.r från evighet till
103:17
hs nåd v.r evinnerligen
106:1; 107:1
H. sanning v.r i evighet
117:2
hs nåd v.r evinnerligen
118:1.2,3,4,29
Från släkte till släkte v.r din
119:90
din rättfärdighets rätter v.
119:160
H., ditt namn v.r evinnerligen
135:13
hs nåd v.r evinnerligen
136:1.2,3,4,5,6
136:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
136:19,20,21,22,23,24,25,26

och blygdes icke för v.
loMos. 2:25
de sade till v.: Kom. låt oss slå
11:3
de skildes så från v.
13:11
lade styckena mitt emot v.
15:10
de slöto förbund med v.
21:27
barnen stötte v. i hennes liv
25:22
ur ditt sköte söndras från v.
25:23
Låt oss giva v. en ed
26 :28
följande morgon svuro de v. eden
26:31
låt oss sluta ett förbund med v,
31:44
när vi icke mer se v.
31 :49
(Josefs bröder) sade till v.
37:19
men de sade till v.
42:21
sågo förskräckta på v. och sade
42:28
och männen sågo med förundran på v. 43:33
hebreiska män träta med v.
2.Mos. 2:13
frågade de v.: Vad är det
16:15
när de hade hälsat v.
18:7
Om män tvista med v.
21 :18
Om män träta med v.
21 :22
sina ansikten vända mot v.
25 :20
våderna fogas tillhopa med v.
26:3
övriga våderna fogas tillhopa med v.
26:3
så att öglorna svara emot v.
26:5
foga tillhopa våderna med v.
26:6
fogade tillhopa våderna med v.
36:10
likaså de fem övriga våderna med v.
36:10
att öglorna svarade emot v.
36:12
fogade våderna tillhopa med v.
36 :13
hade sina ansikten vända mot v.
37:9
icke begå ngt svek mot v.
3.Mos.19:11
icke två slags djur para sig med v.
19:19
kommo i träta med v. i lägret
24:10
skolen I icke göra v. orätt
25:14
I skolen icke göra v. orätt
25:17
stupa på v.,likasom för svärd
26:37
de sade till v.: Låt oss
4.Mos.14:4
uppbrottsorterna följde på v.
33:2
Om två män träta med v.
5.Mos.25:11
Då sade de till v.
Dom. 6:29
sade de överste i Gilead till v.
10:18
Så gingo de båda med v.
Rut 1:19
få strida med v.
1.8am.17:10
ställde upp sig i slagordning mot v.
17 :21
de kysste v. och gräto med v.
20:41
de skola dela jämnt med v.
30:24
dogo då med v. Sau! och hs tre söner 31:6
så kära och ljuvliga för v.
2.Sam. 1 :23
mötte v. vid Gibeons damm
2:13
de fattade v. i huvudet
2:16
och stötte svärdet i sidan på v.
2:16
hs tjänare viskade med v.
12:19
dessa båda kommo i träta med v.
14:6
begynte därefter förebrå v.
19:9
den ed vid H. s. de svurit v.
21:7
de slöto förbund med v.
l.Kon. 5:12
rörde deras andra vingar vid v.
6: 27
fönsteröppningarna mitt emot v.
7 :4,5
lågo i krig med v.
14:30; 15:6,7,16,32
lägrade mitt emot v. i sju dagar
20:29
skilde de båda från v.
2.Kon. 2:11
råkat i strid och dräpt v.
3:23
Dessa. sade till v.
7:3
sagt till v.: Förvisso har Israels
7:6
sade de till v.: V i bete oss icke
7:9
bredvid v. redo bakom hs fader
9 :25
låt oss drabba samman med v.
14:8
de drabbade samman med v.
14:11
lågo i krig med v.
2.Krön.12:15; 13:2
hjälptes de åt att nedgöra v.
20:23
låt oss drabba samman med v.
25:17
de drabbade samman med v.
25:21
med v. bygga huset åt H.
Esr. 4:3
spridda långt ifrån v.
Neh. 4:19
Det är ocker I bedriven mot v.
5:7
att vi få rådslå med v.
6:7
sända gåvor till v. av den mat
Est. 9:19
skulle sända gåvor till v.
9 :22
de avtalade med v.
Job 2:11
Små och stora äro där v. lika
3:19
att vi kunna gå till doms med v.
9 :32
betryckta måste gömma sig med v.
24:4
hava dess fåror gråtit med v.
31 :38

6049
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VARA
-vara
dryckesvaror Esr.3:7
matvaror Esr.3:7
VARA (subs!.)
Uppdelning: vara (= handelsvara); taga vara
på; taga till vara.
VARA (= handelsvara)
förde in alla slags v.or
försäljare av alla slags v.or
ingen mer köper de v.or

Neh.13:16
13:20
Upp.18:11

VARA (taga vara på)
skall jag taga v. på min broder

loMos. 4:9
tag v. på milla ord
Ords. 7:1
Att taga v. på tuktan är vägen till
10:17
den s. tager v. på tillrättavisning
13:18
den s. tager v. på tillrättavisning
15:5
den s. tager v. på insikt
19:8
för att taga v. på hm
Mark. 3 :21
taga v. på kunskap om Gud
Rom. 1:28

VARA

(verb)~

Uppdelning: allmänt; vara inne, vara till,
vara (= fortfara).
VARA (allmänt)
vare de till tecken
1. Mos. 1:14
vare de på himmelens fäste till ljus
1: 15
I Egypten var gott att v.
4.Mos.11:18
(H.) skall v. med dig
5.Mos.31:8
och jag skall v. med dig
31 :23
Asael ville icke låta hm v.
2.Sam. 2:21
Abner till Asael: Låt mig v.
2:22
ändå icke ville låta hm v.
2:23
vände de om och läto hm v.
2.Krön.18:32
icke kon. värdigt låta dem v.
Est. 3:8
Ack att jag vore ss. i forna
Job 29:2
så att jag skulle v. ss. han
JesAO :25
v. till bords i himmelriket
Matt. 8:11
Vem säger folket Människosonen v.
16:13
Vem sägen då I mig v.
16:15
H., här är oss gott att v.
17:4
huru länge måste jag v. bland eder
17 :17
Då sade J.: Låten barnen v.
19:14
Då lät han (lärjungarna) v.
26:44
ty skördetiden är då inne
Mark. 4 :29
huru länge måste jag v. hos
9:19
ingen annan är än han (H.)
12:32
Men J. sade: Låten henne v.
14:6
J. svarade: Jag är det (Messias)
14:62
J. svarade: Låt mig V., moder
Joh. 2:4
Förrän Abraham blev till, är iag
8:58
sagt mig v. Guds Son
10:36
Låt henne (Maria) v.
12:7
han bor hos eder och skall v. i eder
14:17
ss. du. Fader, är i mig
17:21
och jag är i dig, också de må v. i oss
17:21
låten (lem v.
Apg. 5 :38
Vad I menen mig v., det är jag icke
13:25
V ARA (vara inne)
tecknet till att tiden är inne
Mark.13:4
därmed är ännu icke änden inne
13:7
veten icke när tiden är inne
13:33
tiden var inne då hon skulle
Luk. 2:6
Då nu tiden var inne
9:51
när stunden var inne, Jade (J.) sig
22:14
När sedan pingstdagen var inne
Apg. 2:1
se när tiden är inne
l.TiriJ.. 6:15
tiden är inne att domen skall
l.Pet. 4:17
VARA (vara till)
lovsjunga ... så länge jag är till
inga ogudaktiga mer v. till
folket s. förr ej var till
han skall icke mer v. till
missgärning icke mer v. till
bliva ss. hade de ej v.it till
icke mer voro till
intet blivit till s. är till
hos dig, förrän världen var till
röra oss och äro till
han är till före allt annat

Ps.104:33
104:35
Jes.23:13
Jer.49:10
50:20
Ob. v.16
Matt. 2:18
Joh. 1:3
17:5
Apg.17:28
Kol. 1:17

VARAKTIG
I) 'dmä!, n i) ~.
fasthet, säkerli.et~· pålitlighet, trofasthet; sanning. I JeLI4:l3 står: siHom
'limät, övers. en varaktig frid (selom,
cstr. - av salom, se Frid I). Se t.ex.
Sanning 3, Säker 2, Trofast 3, Trohet 2, Uppriktig I, Välvillig 1.
2) menö. Jl.€VW
förbliva; här part. förblivande. Se vidare: Leva 57.
VARAKTIG
1 en v. frid skall jag giva
2 vi hava här ingen v. stad

Jer.14:13
Hebr.13:14

VARANDRA

Varav - Varför
gripa in Iv. och skilj.. ei At
41:8
furstarna rådslå med v.
Ps. 2:2
De rådslå med v. mot milli
31:14
iltom oss med v. upphöia hs namn
34:4
taasIa alla med v. mot milli
41:8
rådslå sl med v.
71:10
endräktigt rådslå de med v.
83:6
berlen iuble med v.
98:8
förlusta oss med v. i älskaIOrds. 7:18
Rik och fattiIleva iämte v.
22:2
fattiee och förtryckaren levaiämte v. 29:13
Kom, ilt oss" till rätta med v.
Jes. 1:18
ei mer lyfta svärd mot v.
2:4
lUtar ropa där till v.
34:14
ilt oss med v. träda inför rätta
41:1
Man närmar sil till v.
41:6
ilt oss" till rätta med v.
43:26
skilja eder och eder Gud trån v.
09:2
lären v. kla&oslnl
Jer. 9:20
man skalJ frlIa v.: Varför har H.
22:8
drömmar .. de förtälja för v.
23:27
sl skolen l trå .. v.
23:36
äktenskapsbrott med v.s hustrur
29:23
Icke mer behöva underviss v.
31:34
slIo med förskräckelse på v.
36:16
Löparna löpa mot v.
61 :31
deras vinlar slöto sil intill v.
Hes. 1:9
med vilka de slöto sil intill v.
1:11
vInpr utbredda rätt emot v.
1 :23
väsendena. vInpr .. rörde vid v.
3:13
försmäktande .•. och sucka med v.
24:23
l skänden v.s hustrur
33:26
Fop dem sedan tillhopa med v.
37:17
delarna icke hll1a Ihop med v.
Dan. 2:43
ha knän slolo emot v.
5:6
skola de förbinda sil med v.
11:6
folket sade till v.: Välan
Jana 1:7
ej mer lyfta svärd mot v.
Mika 4:3
köra om v. på fälten
Nah. 2:4
bevisen v. kärlek och
Sak. 7:9
tänken Icke ... ut ont mot v.
7:10
iaa elPde sJJa mskor mot v.
8:10
Tslen sannin& med v.
8:16
Tänken icke ...ut ont mot v.
8:17
ilta mskoma fsJJa i v.s hand
11:6
.. bliva kvar må äta v.s kött
11:9
de skola bära hand på v.
14:13
handla vi trolöst mot v.
Mal. 2:10
Vad haven vi med v. talat mot dill
3:13
s. frukta H. talat med v.
3:16
Då talade de med v.
Matt.16:7
överlade de med v. och sade
21:26
sade de till v.: Denne är arvinlen
21 :38
han skall skilja dem Ifrln v.
26:32
att de becynte frlp v.
Mark. 1 :27
sade till v.: Vem är denne
4:41
talade de med v. om att de icke
8:16
(Uirjunpma) belynte tala med v.
9:10
talat med v. om vilken s. vore störst
9 :34
sade till v.: Vem kan då bliva frälst
10:26
överlade de med v. och sade
11:31
Men vinIlrdsmännen sade till v.
12:7
mlasJynta och sade till v.
14:4
talade belabbande ord med v.
15 :31
de sade till v.: Vem skalJ vältra
16:3
sade dessa till v.: Låt oss"
Luk. 2:111
de talade med v. och sade
4:36
talade med v. om vad de skuRe
6:11
och ropa till v.
7 :32
sade till v.: Vem är då denne
8:20
sl att de trampade på v.
12:1
härefter vara söndrade från v.
12:52
DA överlade de med v. och sade
20:0
överlade de med v. och sade
20:14
becynte tala med v. om Ynken
22 :23
Herode ....vänner med v.
23:12
samtalade med v. om allt detta
24:14
Medan de nu överlade med v.
24:15
Vad är det l talen om med v.
24:17
sade till v.: Voro icke vAra hjärtan
24:32
DA sade läriuncama till v.
Joh. 4:33
18. talen emot pris av v.
5:44
Då tvistade Judarna med v.
6:62
DA sade judarna till v.: Vart tänker
7 :30
sökte efter J. och sade till v.
11:06
Då sade fari ..ema till v.
12:19
pliktila att tvA v.s fötter
13:14
Di sl&o Uirjunprna pA v.
13:22
att l skolen älska v.
13:34
sl skolen ock l älska v.
13:34
mitt bud att l skolen älska v.
15:12
biuder eder att l skolen älska v.
15:17
sade niera av hslärju_ till v.
16:17
l talen med v. om detta .. iaa sade
16:19
Därför sade de till v.
19:24
voro alla församlade med v.
API. 2:1
Sedan överlade de med v.
4:15
varför lören l di v. orätt
7:26
skedde tre llnIer efter v.
10:16
Detta skedde tre llnIer efter v.
11 :10
de skilde sil !frin v.
10:39
löra upp saken med v. Inför rätta
19:38
vi tOIO avsked av v.
21:6
talade de med v.
26:31
sade till v.: Helt visst är denne
28:4
icke kunde komma överens med v.
28:25
med v. skändade sina kroppar
Rom. 1:24
upptändes I lusta till v.
1 :27
lemmar, v. till tjänst
12:5
ÄlSken v. av hjärtat I broderlil
12:10
söken överträffa v. i inbördes
12:10
Varen ens till sinnes med v.
12:16
utom när det cmer kärlek till v.
13:8
Litom oss Icke mer döma v.
14:13
att vara ens till sinnes med v.
15:5
I stind jämväl att förmana v.
15:14
Hälsen v. med en helil kyss
16:16
vW icke l skolen sti emot v.
1.Kor. 4:6
att lIAn till rätt med v.
6:7
Draaen eder Icke undan frin v.
7:5
När l kommen tillsammans med v.
11:20
hll1a mlltld, sl vänten pi v.
11:33
endräktilt hava oMSOrc om v.
12:20
toner .. kunna skiljas från v.
14:7
Hälsen v. med en helil kyss
16:20
bide dö och leva med v.
2.Kor. 7:3
Hälsen v. med en helil kyss
13:12

Gal. 5:13
Fastmer mAn I tjäna v.
5:10
bitens inbördes och äten på v.
att I icke bliven uppätna av v.
5:10
5:17
de två li&ca iu i strid med v.
5:26
utmanav. ochavundasv.
6:2
Bären v.s bördor
haven fördrag med v. i kärlek
Ef. 4:2
4:25
och talen sannin& med v.
eftersom i äro v.s lemmar
4:20
goda och barmhärtiga mot v.
4:32
och förlåten v.
4:32
talen till v. i psalmer och
5:19
Underordnen eder v. i K. fruktan
0:21
i edert förhIDande till v.
Fil. 2:5
I skolen icke ljuga på v.
Kol. 3:9
fördrag med v. och förlåten v.
3:13
3:16
undervisen och förmanen v. i vishet
överflödande kärlek till v.
1. Teas. 3:12
fAtt lära av Gud att älska v.
4:9
4:18
trösten nu v. med dessa ord
5:11
Trösten därför v. och uppbYllen v.
göra vad lott är mot v.
5:10
2.Tess. 1:3
den kärlek l heven till v.
Tit. 3:3
vi hatadev.
Hebr. 3:13
förmanen v. sJJa dacar
iltom oss akta på v.
10:24
för att uppliva v. till kärlek
10:24
utan mA vi förmana v.
10:20
1.Pet. 1:22
älsken v. av bjärtat
uthllli&a i eder kärlek till v.
4:8
Varen gästvänllga mot v. utan knot
4:9
4:10
tjänen v. ss. goda förvaltare
i umgängelsen med v.
5:0
Hälsen v. med en kärlekens kyss
5:14
så hava vi gemenskap med v.
1.Joh. 1:7
3:11
att vi skola älska v.
3:23
älska v. enli&t det bud han livit
Mina älskade, iltom o .. älska v.
4:7
då äro vi pliktip att älska v.
4:11
Om vi älska v., sl förbliver Gud
4:12
bud att vi skola älska v.
2.Joh. v.5
muntligen tala med v.
3.Joh. v.14
Förtalen icke v.
Jak. 4:11
6:9
Sucken icke mot v.
Bekännen edra synder för v.
5:16
och bedjen för v.
5:16
att mskorna skulle slakta v.
Upp. 6:4
fröjda sil och sända v. gAvor
11:10
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VARAV
V. kommer det att foma dagar
v. kommer detta s. jaa: nu ser
v. kommer det att du tänker

VARDA

*

Pred. 7:11
Jer.46:5
Joh.14:22

Gud sade: V.e ljus
1.Mos. 1:3
det vart afton och det vart moreon
1:5
V.e mitt i vattnet ett fäste
1:6
V.e pi himmelens fäste ljus
1:14
CUdlöses hopp v. om intet
Job 8:13
lUer mill åter v. till stoft
10:9
försvarsverk v. ss. vallar av ler
13:12
ädlaste .nver v.er han för die
22:26
frände är iae vorden till strutsarna
30:29
betryckta. hopp ei v. om intet
Ps. 9:19
v.er fri ifrån överträdelse
19:14
Ty han sade, och det vart
33:9
hÖI v.er iae bland hedninlarna
46:11
ilt icke I milli dem v. till blYld
69:7
Huru v. de el till intet
73:19
mskors vrede v.er dill tIR pris
76:11
V.e ha barn faderlösa
109:9
di vart Juda h. heiledom
114:2
Lik fruktsamt vinträd v.er din hustru 128:3
di v. ha ansJac om intet
146:4
oCUdaktilas hopp v.er om intet Ords.10:28
oCUdaktil dör v.er h. hopp om intet 11:7
umaän&else med visa, så v.er du vis
13:20
sJJa skola de Ater v. stoft
Pred. 3:20
v. lika lustlArd utan vatten
Jes. 1 :30
de väldiIIe skola v. ss. blår
1:31
de v. dock om intet
8:10
skalJ han v. för eder nit heJi&t
8:14
solens ljus v. oIu llnIer klarare
30:26
H. härlilhet skall v. uppenbarad
40:6
v. till blYld alla avcudarnakama
45:16
Vänden eder till mig, v.en l frälsta
46:22
intill de.. l v.en Iri
46:4
Ha söner skola v. ss. fordom
Jer.30:20
l de dapma skall Juda v. frälst
33:16
vart hennes fall slcruvli&t
KJac. 1:9
Vem sade, och det vart
3:37
vart du omsider en drottning
Hes.16:13
tid dA du vart till smälek
16:57
sl skola de v. förströdda
17 :21
förskräckelse v.er ständiet ny
26:16
Esau. hus skalJ v. ss. &tri
Ob. v.18
och de tu skola v. ett kött
Matt.19:0
de tu skola v. ett kött
Mark.10:8
Vad månde väl v. av detta barn
Luk. 1:66
Ordet vart kött
Joh. 1 :14
De tu skola v. ett kött
1.Kor. 6:16
de tu skola v. ett kött
Ef. 5:31
han v.er sali& I sin lIirninI
Jak. 1 :25

VARDERA
dröm, v. med sin särskilda
1.Mos.4O:5
kalkar, v. bestående aven
2.Mo .. 20:33
den aln på v. sidan skalJ hänp
26:13
v. av dessa skall vara sammanloeat
26:24
v. av dessa var sammanfogat
36:29
pi v. raden skalJ du lIiIIa
3.Mos.24:7
en daasresa på v. sidan
4.Mos.11:31
ilI på v. sidan en brant
1.Sam.14:4
IAvo hm v. en kesita och en
Job 42:11
två andra, en på v. sidan
Joh.19:18
vaktavdelnincar, v. på fyra
Apl.12:4

VAREFTER
v.
v.
v.
v.

de intolo Palmstaden
han ock belälrade Asdod
portarna &enast stäDIdes
de ville trälbinda oss

VARELSE
-varelse
andevarelse Rom. l :4

Dom. 3:13
Jes.20:1
API.21:30
Gal. 2:4

VARELSE
Frambrinle ... levande v.r
1.Mos. 1 :20
hela det stim av levande vor
1 :21
Frambringe jorden levande v.r
1 :24
så blev mskan en levande v.
2:7
ss. mannen kallade var levande v.
2:19
utpilna frAn iorden sJJa v.r
7:4
utpilnade han sJJa v.r pA iorden
7:23
alla levande v.r s. I haven hos
9:10
jämte alla levande v.r hos eder
9:12
mellan mig och ... alla le,·ande v.r
9:15
mellan Gud och alla levande v.r
9:16
sJJa levande v.r I vattnet
3.Mos.11:10
sJJa sla.s levande v.r s. röra sil
11 :46
Har du ölon ss. en v. av kött
Job 10:4
och sJJa miinsklica v.rs anda
12:10
där upplivas alla levande v.r
Hes.47:9
vishet framför andra levande v.r Dan. 2:30
fållama under him., varhelst v.r bo
2:38
Adam en levande v. med lÖäI
1.Kor.15:45
heile eder till hela ederv.
1.Tess. 5:23
v.r s. av naturen äro födda
2.Pet. 2:12
förstlinII av de v.r han
Jak. 1 :18
sJJa v.rs natur ilter tämja sil
3:7
trediedelen av de levande v.r
Upp. 8:9
alla levande v.r I havet dOIO
16:3

V. är du vred, v. är din blick
LMo.. 4:6
V.lät du milli Icke veta
12:18
V. sade du: Hon är min syster
12:19
V.lo. Sara och tänkte
18:13
v. stAr du härute
24:31
v. skulle iae då vara till
25:22
(lsak:) V. kommen l till milli
26:27
(Rebecka:) V. skulie laa mista eder
27 :40
v. skulle ial di leva
27 :46
(Jakob:) V. har du sl bedracit milli
29:26
(Laban:) V. dolde du din flykt
31 :27
v. skulle du stiäla mina Iludar
31:30
V. frlpr du efter mitt namn
32:29
(Jakob) svarade: V. sl
33:16
V. har du trinlt dig fram
38 :29
V. sen l sl sorlSDa ut i daa
40:7
v. iaa borde aättas i fiinlelse
40:15
V. stAn l sl rådlösa
42:1
V. liorden l sl illa mot milli
43:6
V. haven l lönat lott med ont
44:4
V. talar min herre sl
44:7
V. gören l sl och lAten
2.Mos. 1:18
(Recuel:) V. kommen l sl snart hem
2:18
V.läten l mannen bliva kvar där
2:20
v. busken icke brinner upp
3:3
v. draaen l folket ifrån arbete
5:4
V. haven l icke ss. förut full&lort
5:14
V.lör du sl mot dina tjänare
5:15
v. har du liort sl illa mot detta
0:22
V. har du sänt milli
5:22
H. till Mo.. : V. ropar du till milli
14:10
V. tvisten l med mill
17:2
V. fresten l H.
17:2
V. har du (Mose) fört oss upp
17:3
V. sitter du här till doms ensam
18:14
H., v. skulle din vrede brinna
32:11
V. skulle egyptierna få aåla
32:12
V. haven l icke ätit syndoffret 3.Mos.10:17
v. också lae måste vandra dem emot 26:41
V. har du liort sl illa
4.Mos.1l:11
v. har iae sllltet funnit nid
11:11
V. drogo vi dA ut ur elYpten
11 :20
V. haven l di icke haft försyn
12:8
V. vW di H. föra oss in i detta
14:3
V. viljen l sl överträda
14:41
v. upphäven l eder över H. församiinI 16:3
V. haven l fört H. försam!inl in
20:4
v. haven I fört oss upp U1' Egypten
20:5
V. haven l fört oss upp ur ElYpten
21 :0
V. har du sJqit din lsninna
22:32
V. vWe du Icke begiva dill
2:0:37
V. viljen l avvända Israels
32:7
V. skola vi di likväl dö
o.Mos. 5 :25
V. har H. liort sl
29 :24
V. brinner ha vrede sl starkt
29:24
orsaken v. Josua omskar dem
Jos. 5:4
v. ock H. svor att han icke
0:6
v. har du fört detta folk över
7:7
V.liIIer du sl pi ditt ansikte
7:10
V. drol du olycka över oss
7:25
V. haven l bedrapt 088
9 :22
V. har du livit oss till arvedel
17 :14
v. ock H. har fördrivit för eder
23:9
v. satt du kvar Ibland dina
Dom. 5:16
Dan, v. dröier han ännu vid skeppen
0:17
V. dröier havaenatt komma
0:28
v. äro de sl senfärdila
5:28
v. har allt detta kommit över oss
6:13
v. bAdade du icke upp oss
8:1

V. skulle vi tjäna denne (Abimelek)
9:28
v. haven l icke talit detta Ifrån
11 :26
V. drol du åstad till strid
12:1
V. haven l di dracit upp emot milli
12:3
V. frålar du efter mitt namn
13:18
V. haven l dralit hItupp mot oss
15:10
V., o H., har sldant fått ske
21:3
V. skuRen IlA med mig
Rut 1:11
V. kallen l mil då N oomi
1 :21
V. har iae funnit sldan nåd
2:10
Hanna, v. lriter du
1.Sam. 1:8
V. äter du icke
1:8
V. är du sl so_n
1:8
V. l<ren l sådant
2:23
V. förtrampen l de slaktoffer
2:29
V. har H. låtit 088 bliva sJacna
4:3
v. hs hand icke draeer sil tillbaka
6:3
V. tWsJuten l edra hjärtan
6:6
V. talar du då till milli
9:21
V. har du dA icke hört H. röst
10:19
V. draaen l ut och ställen upp
17:8
V. har du kommit hltned
17 :28
V. skulle du då försynda die
19:5
V. har du sl bedracit milli
19:17
V. skulle di min fader dölja
20:2
v. skulle du föra milli till din fader
20:8
V. har lsais son varken i &lr eller
20:27
V. skall han (David) dödas
20 :32
V. kommer du ensam
21:1
V. fören l hm till milli
21:14
V. haven l sammansvurit eder mot milli 22:13
V. hör du pA sldana mskors ord
24:10
V. har du dA icke vakat
26:15
V. iqar min herre sl efter
26:18
V. skulle din tjänare bo I
27:0
V. låller du ut en snara för mitt
28:9
V. har du bedracit mil
28:12
V. har du stört min ro
28:15
Samuel svarade: V. fripr du mig
28:16
I ..Boset: V. har du gAtt in
2.Sam. 3:7
v. lät du dA hm Ii
3:24
V. haven l icke bYllt milli ett hus
7:7
v. har du dA icke "tt ned
11:10
V. POlen l under striden sl nära
11:20
V.linlen l dl sl nära intill muren
11:21
V. har du då föraktat H. ord
12:9
V. lör du pi detta aätt
12:21
v. skulle iae dA fasta
12:23
V. _ du sl avtärd ut
13:4
V. skulle iust (Amnon) Ii med dill
13:26
V. är du di sl sinnad mot Guds folk 14:13
V. hava dina tlänare tänt eld
14:31
V. fick Jaa komma hem trån Gesur
14:32
V. &lr ocksl du med 088
15:19
V. skalJ den döda hunden förbanna
16:9
V. lör du sl
16:10
V. har du Icke följt med din vän
16:17
v. slol du (Absalom) di icke strax
18:11
Joab sade: V. vill du skynda istad
18:22
V. sålen l Icke ett ord om att
19:10
V. skolen l vara de sista att hämta
19:11
V. skolen l då vara de sista
19:12
V. följde du icke med mil. Mefiboset 19:25
V. ordar du ytterli&are härom
19:29
V. skulle din tjänare bliva
19:35
V. skulle väl konuncen liva mig
19:36
V. hava Juda män fAtt bemäktila sil 19:41
v. vredlensl då häröver
19:42
V. haven l di rinlaktat oss
19:43
V. vW du förstöra H. arvedel
20:19
v. har min herre fått lust till
24:3
V. kommer konuncen till sin tiänare 24:21
V.lör du sl
1.Kon. 1:6
V. har di Adonia blivit konuDI
1:13
V. höres detta larm frin staden
1:41
V. belir du endast Abiaac
2:22
V. har du dA icke aktat på din ed
2:43
V. har H. liort sl mot detta land
9:8
Orsaken v. han reste sil upp
11 :27
V. ställer du dill främmande
14:6
V. är du sl miasmodill
21:5
och v. äter du intet
21:5
(Ahasja:) V. kommen l tillbaka 2.Kon. 1:0
V. vill du i dal fara till (Elisa)
4:23
V. har du rivit sönder dina kläder
5:8
V. skola vi stanna kvar här
7:3
Hasael: V. lriter min herre
8:12
V. kom denne vanvettlnc till die
9:11
V. aätten l Icke I stind
12:7
V. utmanar du olyckan
14:10
V. haven l icke bYllt ett hus 1.Krön.1 7:6
V. belir dA min herre sldant
21:3
V. skulle man därmed dr... skuld
21:3
V. har H. liort sl
2.Krön. 7 :21
v. de ock togo en omviil
20:10
V. har du icke tIlIhlllit leviterna
24:6
V. överträden l H. bud
24:20
V. söker du detta folks cudar
26:15
V. utmanar du olyckan
25:19
v. ock denna stad blivit
Ear. 4:111
V. _ du sl soresen ut
Neh. 2:2
v. ock leviterna. .. avvikit
13:10
V. har Guds hus blivit försummat
13:11
V. stannen l över natten framför
13 :21
V. överträder du konuDIens bud Est. 3:3
och v. han liorde sl
4:5
V. fick iae ei dö strax
Job 3:11
V. funnos knän mill till mötes
3:12
V. skulle den olycklile skida ljuset
3:20
v. lives liv At dem .. pillas
3:20
v. it en man Ynkens vål är höljd
3:23
V. har du satt mil till ett mål
7 :20
V. vill du icke förilta mil
7 :21
v. skulle iaa.öra milli fifåDI möda
9:29
veta v. du söker sak mot mil
10:2
V. lät du milli komma ut ur
10:18
V. döljer du ditt ansikte
13:24
v. välva dina ölon sl
15:12
V. skola vi aktas as. oskälila
18:3
V. skolen l förtölja milli
19:22
V. få de oCUdaktlca leva
21:7
V. har den AJlamäktige inp
24:1
V. få hs vänner ei skåda hämndedacar 24:1
V. larma hedningarna
Ps. 2:1
V., H., stAr du sl ilnIt ifrin
10:1
V. skalJ den olndaktiee förakta Gud 10:13
min Gud, v. har du överpvit mil
22:2
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VAREMOT
v. konungen givit befallninJ
v. det icke åler &älJande

Est. 9:25
Hebr. 9:17

VARE SIG
v. till höler eller till
v. litet eller stort
v. till höger eller till vänster
bild v. av det s. är
v. säd eller vin eller olja
v. till höler eller till
v. till höger eller
v. hömsten eller pundsten
icke ett enda hår v. vitt eller
v. han kommer under andra
v. vi ännu äro vakna eller
v. muntligen eller gm brev

4.Mos.20:17
22:18
22:26
5.Mos. 5:8
28:51
2.Kon.22:2
2.Krön.34:2
Jer.51:26
Matt. 0:36
Luk.12:38
1.Tess. 5:10
2.Tess. 2:15

VAREST

där v. Uuset ändas I mörker
Job 26:10
Vet du vålen dit v. ljuset bor
38:19
Vet du vålen dit v. ljuset delar sil
38:24
v. intet förskräckli&t var
Ps.53:6
H. härlllbet, där v. den är
Hes. 3:12
där v. avcudabelätet hade sin plats
8:3
v. han hade fönster mot Jerus.
Dan. 6:10
därovan, v. K. är och sitter
Kol. 3:1
där v. Satan har sin tron
Upp. 2:13
där v. Satan bor
2:13
där v. skökan tronar
17 :10

VARFÖR

Varg-Vann
V. är du ... bedrövad. min !liäl
42:6
V. har du föraätit mil
42:10
v. miste iaa P sörjande
42:10
V. är du'" bedrövad. min!liäl
42:12
och v .... orolig i mil
42:12
v. har du förkastat mil
43:2
V. miste iaa P sörjande
43:2
V. är du ... bedrövad. min!liäl
43:5
och v .... orolig i mil
43:5
v. sover du, H.
44:24
V. döljer du ditt ansikte
44:25
V. skulle iaa frukta I olyckans
49:6
V. berömmer du dia av vad ont är
52:3
v. sen I ... avogt. I hö", bera
68 :17
V •• o Gud. har du förkastat oss
74:1
v. ryker din vredes eld mot fåren
74:1
V. hAller du tillbaka din hand
74:11
V. skulle hedninguna få sila
79:10
V. har du dl brutit ned dess hägnad
80:13
V. förkastar du. H .• min lliäl
88:1S
v. döljer du ditt ansikte för mig
88:1S
V. nyr du undan. du hav
114:S
Du Jordan. v. vänder du tillbaka
114:5
I berg. v. hoppen I ss. vädurar
114:6
V. skulle hedninpma få sila
115:2
V.lyssnade iaa icke till
Ords. 5:13
V. bar den då vilddruvor
Jes. 5:4
V. var inlen tillstädes
SO:2
V. svarade inlen när iaa ropade
110:2
V. liven I ut Pennin&ar
115:2
V. är din dräkt ... röd
63:2
V. llkna dina kläder en vintrampares 63:2
V •• o H .• låter du oss P vi1se
63:17
V. vill du dA nu P till
Jer. 2:18
v. vill du P till Assyrien
2:18
V. har du nu ... hrått
2 :36
V. har H. Illort oss allt detta
S:19
V. går det då bort I avfäl1ighet
8:S
V. hålla de fast vid sitt svek
8:5
V. sitta vi bär stilla
8:14
v. hava de förtörnat mil
8:19
v. bliver mitt folk Icke helad
8:22
v.landet blivit ... fördärvat
9:12
V. lir det de oeudaktip ... väl
12:1
V. hsva alla trolösa "'Iod lycka
12:1
V. har det ptt mil'"
13:22
v. är du ss. en främllng I landet
14:8
V. är du lik en rådlös man
14:9
v. har du sIaIIIt oss ...
14:19
V. akall iaa då plå",s
15:18
v. är mitt sAr ... ohelb&rt
15:18
V. har H. uttalat denna stora olycka 16:10
V. kom i .. ut ur moderlivet
20:18
V. har H. Illort ... mot denna stad
22:8
v. hava de blivit bortslunpde
22:28
V. har du Icke näpst Jeremia
29:27
v. ser laa alla män hålla sina
30:6
v. alla ansikten blivit ... dödshleka
30:6
V. skulle han få slå ihjäl dig
40:1S
V. bereden I eder stor olycka
44:7
V. äro dina vll1diae sJaana
46 :16
v. har Malkam taatt arv efter Gad
49:1
V. berömmer du dia
49:4
V. lit man den icke vara
49 :26
V. knorrar då en maka
K1ag. 3 :39
v. en man om han drabbas av
3 :39
V. vill du för alltid förgäta oss
C; :20
·V. skulle icke sonen bära
Hes.18:19
&laa dia: V. suckar du
21:7
v.laa ock förlllorde dem I min vrede 43:8
V. har detta pAbud blivit
Dan. 2:111
förstå v. lal kommit till dia
10:20
V. skulle man få sila bland
Joel 2 :17
Men v. skriar du nu ... högt
Mike 4:9
V. låter du mil se "'dan
Hab. 1:3
V. lick det .... siler H.
Haa. 1:9
V. handls vi ... trolöst
Mal. 2:10
v. kommer icke eljest domens Gud
2:17
v. bekymren I eder
Matt. 6 :28
I klentroane. v. rädens I
8 :26
V. tänken II edra hjärtan vad ont
9:4
V. fasta Icke dina l ä r j _
9:14
V. var det I &inlen uti öknen
11:7
Eller v.linlen I ut
11:8
V.linlen I då ut
11:9
V. ta1ar du till dem i llknelser
13:10
Du klentrogne. v. tvivlade du
14:31
V. överträda dina liriunpr
15:2
V. övertrliden I Iliälva Guds bud
15:3
v. talen I eder emellan
16:8
V. kunde Icke vi driva ut hm
17:19
V. frlpr du mig om vad s. är gott
19:17
V. stån I här hela daaen sysslolösa
20:6
V. trodden I hm då icke
21:25
V. söken I att snärja mig
22:18
V. oroen I kvinnan
26:10
min Gud. v. har du överlivlt mig
27 :46
V. fasta icke dina l ä r j _
Mark. 2:18
V. rädens I
4:40
V. klagen I och gråten
6:39
V. vandra Icke dina Iiri efter
7:5
V. belär detta s1ikte ett tecken
8:12
V. talen I om att I Icke hsven bröd
8:17
V. kunde Icke vi driva ut hm
9:28
V. kallar du mil för lod
10:18
om _
fr..... v. Ilören detta
11:3
V. lösen I fålen
11:11
V. trodden I hm då Icke
11:31
V. söken I att snärja mil
12:15
V. skulle denna smörje10e förspillas
14:4
V. oroen I henne
14:6
MIn Gud. v. har du överaivit mig
15:34
v. sker mil detta
Luk. 1:43
MIn son. v. 1Il0rde du oss detta
2:48
V. behövden I söka efter mil
2:49
Men v. ropen I till mil: H .. H.
6:46
V. var det IlinIen ut I öknen
7:24
Eller v. linIen I ut
7:26
V. linIen I dA ut
7:26
v. hon hade rört vid hm
8:47
v. IÖren I eder bekymmer
12:26
V. låten I icke edert eget inre döma
12:57
V. akall det få utsuga iorden
13:7
V. kallar du mil god
18:19
V. sstte du då icke in mina
19:23
om _
fri_ eder v. I lösen den
19:31
V. lösen I f Men
19 :33
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V. trodden I hm då icke
20:5
V. soven I
22:46
V. söken I den levande bland döda
24:5
V. ären I ... förakrlickta
24:38
v. uppstiga tvivel i edra hjärtan
24:38
V. döper du dA
Joh. 1 :2S
v. han talade med henne
4:27
V. stån I efter att döda mig
7:19
V. hsven I1cke fört hm hit
7 :4S
V. fatten I dA icke vad i . . ta1ar
8 :43
v. tron I mill dA Icke
8:46
V. vlljen I dA åter höra det
9:27
V. hören I på hm
10:20
V. sAlde man icke hellre denna
12:5
inlen förstod v. han sade detta
13:28
H .• v. kan i .. icke följa dill nu
13:37
V. &laar du dA mig
18:21
har i . . talat rätt. v. slår du mil
18:23
Kvinna. v. Irlter du
20:13.15
I galileiske män. v. stån I
Apl. 1:11
I män av Israel, v. undren I över
3:12
och v. sen I ... på oss
3:12
V. larmade hednin&arns
4:211
AnanIas. v. har Satan fått uppfylla
11:3
v. lören I då varandra orätt
7:26
SauJ. SauJ. v. förtöljer du mil
9:4
(Petro.:) V. fresten I då nu Gud
15:10
viSste Icke v. de kommit tillsammans 19 :32
(Paulus:) V. gråten I ...
21 :13
SauJ. Sau!, v. förtöljer du mil
22:7
V. dröler du dA nu
22:16
veta v. de ... ropade mot hm
22:24
besked om v. Paulus anklagades
22:30
v. (Felix) ganska ofta lit hlimta hm
24:26
V. h6l1es det för otroligt
26:8
Saul. SauJ. v. förföljer du mil
26:14
v. akall då I. . likväl dömas
Rom. 3:7
v. skulle vi Icke löra vad ont är
3:8
V. 1Il0rde du mil'"
9:20
V. Därför att de icke sökte
9:32
v. dömer du din broder
14:10
v. föraktar du din broder
14:10
V. liden I icke hellre orätt
1.Kor. 6:7
V. IAten I icke andra göra akada
6:7
v. de ock bievo dödade av ormarns
10:9
v. skulle iall låta min frihet
10:29
v. skulle I. . dA bliva smädad
10:30
v. låter man då döpa sil
lS:29
v. utsätta vi osslliälva för faror
15:30
V. MAnne därför att Jaa Icke
2.Kor.11:ll
v. vill du dA nödga hednin&arns
Gal 2:14
v. skulle Jaa lida förtö!je1oe
11:11
v. låten I allahanda stadgar
Kol. 2:20
v. de ock hava farit vi10e
1. TIm. 6:21
v. hade det behövts att präst
Hebr. 7:11
v. de förundra sil och smäda
1.Pet. 4:4
v. s101 han ihjäl hm
1.Joh. 3:12
V. förundrar du dill
Upp.17:7

annat ställe v. du ser dem
23:13
Ellyptensland v.1 draait ut
5.Mos.11:10
rot v. lift och malört växer upp
29 :18
(Rahab) visste icke v. de vora
Jos. 2:4
Vilka ären I då, och v. kommen I
9:8
Jag frla:ade hm icke v. han var
Dom.13:6
DA frågade Mike: V. kommer du
17:9
Vart skall du resa. v. kommer du
19:17
Icke ens vet v. de äro
1.8am.2S:11
Vem tillhör du, v. är du
30:13
David &laade: V. kommer du 2.Sam. 1:3.13
V. kommer du. Gehas!
2.Kon. S:2S
v. skall JaI då kunna skaffa hjälp
6:27
v. hava de kommit till dia
20 :14
hölden v. man kunde se ut
2.Krön.20:24
frålade H. A~en: V. kommer Job 1:7
frAlade H. Aklllllaren: V. kommer du
2:2
visheten, v. kommer väl hon
28 :20
v. skall min hjälp komma
Ps.121:1
till iorden. v. det har kommit
Pred.12:7
v. hava de kommit till dill
Jes.39:3
kungöra v. ditt öde skall komma
47:13
v. komma då dessa
49 :21
v. i. . låtit föra eder bort
Jer.29:14
I det land v. du stammar
Hes.21 :30
v. rosten Icke kunnat talas bort
24:6
till Patros' land. v. de stamma
29 :14
Den stad v. tusen plälade draga
Am. S:3
stad v. hundra plipde draga ut
S:3
ditt ärende, och v. kommer du Jona 1:8
v. har den då fltt ogräs
Matt.13:27
V. har (J.) fAtt denna vishet
13:64
hs kraftlärninlar. v. komma de
13 :54
V. har han då fått allt detta
13 :56
V. skola vi bär. i en öken
lS:33
Johannes' döpelse, v. var den
21 :25
V. har han fAtt detta
Mark. 6:2
kraftlärninlar. v. komma de
6:2
V. skall man i en öken få bröd
8:4
Jaa vet icke v. I iren
Luk.13:25.27
att de Icke visste v. den var
20:7
visste icke v. det kommit
Joh. 2:9
men du vet icke v. den kommer
3:8
V. får du dA det friska vattnet
4:11
V. skola vi köpa bröd
6:11
V. har denne (J.) sin lärdom
7:1S
vi veta v. han är
7 :27
känner inlen v. han är
7 :27
lveten v. J. . är
7:28
laa vet v. iaa har kommit
8:14
men I veten icke v. jaa kommer
8:14
v. denne är. det veta vilcke
9 :29
I icke veten. v. han är
9 :30
(PilatUI) friaade J.: V. är du
19:9
v. I icke kunden bUva friade
Apl.13:39
samma ort v. de blivit utsända
14:26
Betänk dA v. du har fallit
Upp. 2:5
vilka äro de, och v. hava de kommit
7:13

VARIGENOM

VARG
Se: Ulv.
VARG
v.ar bo tillsammans med lamm
Jes.11:6
v.ar p i bet tillsammans med lamm
65:25
fördärvade av v.en från
Jer. 5:6
Furstarna ss. ravairilla v.ar
Hes.22:27
hästar vildare än v.ar om
Hab. 1:8

domare

IS.

v.u om aftonen

Sef. 3:3

VARHELST
v.l . . har ptt fram
1.Mos.30:30
v. han träffar på hm må han
4.Mos.35:19
döda dråparen v. han träffar pA hm
35:21
v. du sänder alS. dit vilja
Jos. 1:16
v. SauJ .... Din rask
1.Sam.14:52
v. lal nyttade omkrinl
2.Sam. 7:7
seler åt David. v. han drol fram
8:6
seger At David. v. han drog fram
8:14
v. han mA påträffas
17:12
v.laa nyttade omkrinl
1.Krön.17:6
seger åt David. v. han drol fram
18:6
",v H. seller At David. v. han drog
18:13
v. nan ännu finnes kvar
Esr. 1:4
de i ..a hm. v. han lir fram
Job 18:11
Loven H. v. hs herradöme är
PI.103:22
v. diren går
Pred.10:3
v. de låtit välbeha&lillukt
Hes. 6 :13
v. hon upptändes av lusta
23:7
under himmelen. v. vare10er bo
Dan. 2:38
V. I hela världen detta
Matt.26:13
v. (J.) lick in 1_ by
Mark. 6:66
v. denne får fatt i hm kastar han
9:18
V. I hela världen evangeliet bUver
14:9
v. Dit bUver uppenbart
Ef. 5:13
v. nan ofÖrvitlig man flnnel
Tlt. 1:6

VARI
frukt v. de hava frö
1.Mol. 1:11
frukt v. de hade sitt frö
1:12
V. har laa försyndat mil mot dig
20:9
V. har laa då förbrutit mill
31:36
bekänna det v. han syndat
3.Mol. 5:5
mA vara v. en maka kan försynda sia:
6:3
Ett lerkärl v. koknlncen har skett
6 :28
i elden v. kon brännes upp
4.Mos.19:6
v. de eynene klenoderna
I.Sam. 6:15
veta och se v. den Synd består
14:38
om det uppdrq v. Jaa sänder dill
21:2
v. det stod: Om I h6I1en med
2 .KonlO:6
ett brev v. han smädade H.
2.Krön.32:17
förstA v. iaa farit vi10e
Job 6:24
v. äro de dA visa
Jer. 8:9
v. består den misslärnlnc och Synd
16:10
det land v. edra fäder bodde
Hel.37:26
tillträde till nAd v. vi sU
Rom. 6:2
blstån henne i allt v. hon kan
16:2
i den kalle10e v. han var
1.Kor. 7 :20
I den ställninl v. han blivit kallad
7 :24
v. stodo ljusstaken och bordet
Hebr. 9:2
1 den kalk v. hon iskänkt
Upp.18:6

VARIFRÅN
Haau. v. kommer du

Mina bröder, v. liren I
(Josef:) V. kommen I
V. akall iaa fl kött
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I.Mos.16:8
29:4
42:7
4.Mol.11:13

v. skall man kunna veta
2.Mos.33:16
v. hon kan vua oren
3.Mos. S:3
v. skulle han väl bättre kunna I.Sam.29:4
v. fö~ömelse kommer
2.Krön.19:10
v. I föröken våra synder
28:13
tillf...... v. denne blivit botad
Apl. 4:9
v. himlar upplösas av eld
2.Pet. 3:12

VARJÄMTE
v. allt bröd de tala var torrt
v. Gud gav sitt vittnesbörd

VARKEN
intet sila. v. ont eller lott

v. lag eller mina bröder
Neh. 4:23
v.l . . eller mina bröder åta
5:14
hade v. fader eller moder
Est. 2:7
(Mordokai) v. stod upp eller ens
S:9
icke ngn, v. son eller broder
Pred. 4:8
utan att f A sömn, v. daa eller natt
8:16
V. om kärlek eller hat kan en maka
9:1
finnes v. bröd eller mantel
Jes. 3:7
V. natt eller daa akall branden
34:10
de skola v. hungra eller törsta
49:10
v. daa eller nat fl de tystna
62:6
s. v. de eller deras fäder känt
Jer. 9:16
land s. v. I eller edra fäder känt
16:13
gudar s. v. de själva eller deras
19:4
v. mskor eller dJur kunna bo
32:43
att v. makor eller dJur kunna bo där
33:10
v. mskor eller ens djur kunna bo här 33:12
v. konunaen själv eller nen av hs
36:24
v. (Sidkia) eller hs !<Iänare
37:2
v. Johanan eller ngn av ...ville höra
43:4
v. I Iliälva eller edra fäder känt
44:3
v. nan maka eller ngt dJur
S1 :62
v. stor kraft eller mycket folk
He.. 17:9
v. hava bommar eller portar
38:11
v. de själva eller deras kODUnpr
43:7
eudar s. v. se eller höra
Dan. 5:23
Daniel aktar v. pA dia eller1lA
6:13
v. en profet eller profetlärjuDle
Am. 7 :14
H. lör intet. v. gott eller
Sef. 1:12
V. deras silver eller deras euld
1 :18
v. vinträdet eller fikonträdet
H&II. 2:20
då det v. är d . . eller natt
Sak.14:7
v. rot eller krona lämnas kvar
Mal. 4:1
Icke svärja. v. vid himmelen
Matt. S:34
v. äter eller dricker
11:18
v. för hm eller ...lovUgt äta sådant
12:4
v. I denna tidsAldern eller
12:32
v. förstån skrifterna. ei heller
Mark.12:24
Jaa v. vet eller förstår vad du
14:68
pi viiIen, v. stav eller ränsel
Luk. 9:3
de hsva v. visthus eller lada
12:24
huru de v. spinna eller väva
12:27
V. för iorden eller lödselhölen
14:35
v. män t ..a sil hustrur
20:35
v. på detta bera eller i Jerus.
Joh. 4:21
I klinnen v. mil eller min Fader
8:19
v. denne s. syndat eller hs
9:3
(SauJus) v. At eller drack
API. 9:9
ok l. v. våra fäder eller vi förmått
15:10
förpliktade sil v. äta eller dricka
23:12
förpliktat sil v. äta eller dricka
23:21
v. i hel&edomen eller i aynq;oaoma
24:12
v. sol eller stjärnor hade synts
27 :20
v. död eller liv
Rom. 8:38
v. änIiar eller andefurstar
8:38
v. Dit s. nu är eller ngt s. skall
8 :38
v. Din makt I hölden eller i dJupet
8:39
V. otuktiga mskor eller.
I.Kor. 6:9
v. de s. låta bruka sil till synd
6:9
v. tluvar eller roffare
6:10
stötesten v. för ludar eller för
10:32
v. kvinnan är till utan mannen
11:11
svärjen Icke. v. vid himmelen
Jak. 5:12
du är v. kall eller varm
Upp. 3:15
då du är ljum. och v. varm eller kall
3:16
aveud&< s. v. kunna se eller höra
9:20
inlen ro. v. daa eller natt
14:11

VARKUNNA
Jos. 9:5
Hebr. 2:4

H. skall v. sil över Slon
han skall v. sia: över dess ruiner

Jes.&1:3
51:3

VARKUNNSAMHET
var är ditt hjärtas v.

Jes.63:1S

I.Mos.24:50
v. skall plöja eller skörda
45:6
v. du eller ditt hus Uda nöd
46:11
d ..sverke. v. I går eller I
2.Mos. 5:14
v. mot mskor eller mot bOskap
11:7
Det är v. segerrop s. höres
32:18
v. av surdeg eller av honUDI
a.Mos. 2:11
intet blod förtära. v. av fåglar
7:26
V. du lliälv eller dina söner mA
10:9
V. av det s. lir pA buken
11 :42
icke ngt arbete. v. infödinlen
16:29
v. en blind eller en halt
21 :18
intet av det nya. v. bröd eller
23:14
... får ...dant v. sii1ias eller lösas
27:28
v. säd eller fikonträd växa
4.Mos.20:5
finnes v. bröd eller vatten
21:5
audar s. v. se eller höra
5.Mos. 4:28
eudar s. v. du eller dina fäder känt
13:6
v. pA pennlncar eller på livsmedel
23:19
s. v. du eller dina fäder känt
28:36
eudar s. v. du eller dina fäder känt
28:64
v. förr eller senare. lik denna
Jos.10:14
utom henne v. son eller dotter Dom.11:34
Gllead är v. Efraim eller Manasse
12:4
så att de v. knnde p eller stå
lS:8
v. _
av Daaons präster
1.Sam. 11:6
tomma aveudar s. v. kunna hjälpa
12:21
v. ngt viktillt eller Dit oviktigt
20:2
v. i lir eller I dal till m61tiden
20 :27
v. du eller din konunpmakt sliker
20:31
v. mitt svärd eller mina andra vapen
21:8
v. män eller kvinnor vid Uv
27:9
v. män eller kvinnor vid liv
27:11
svuade icke, v. lID drömmar eller
28:6
Icke mer. v. cm profeter eller
28:15
v. ätit eller druckit
30:12
Ingen saknades. v.liten eller Itor
30:19
talade intet. v. lott eller ont
2.8am.13:22
v. namn eller efterkommande finnas 14:7
v. ansat fötter eller skiiu
19:24
Icke lA ut. v. hit eller dit
1.Kon. 2:36
Må det vara v. mitt eller ditt
3:26
hördes v. hammare eller yxa
6:7
vill iaa v. äta eller dricka
13:8
Du skall v. äta eller dricka
13:9
Du skall v. äta eller dricka där
13:17
v. blodsförvanter eller vlinner
16:11
v. daa ellenean falla
17:1
Det är iu v. nymAnad eller
2.Kon. 4:23
de ville v. höra eller löra det
18:12
v. I fråp om _
annan
2.Krön. 8:15
skonade v. YnalinPr eller JUDlfrur
36 :17
v. liva skatt eller tull
Esr. 4:13
V. folket Ilorael eller prästerna
9:1
kunde han v. äta eller dricka
10:6

VARM
1 Ana s. fann de v.a källorna
1.Mol.36:24
2 kunde han Icke hålla sil v.
1.Kon. 1:1
2 bUver min herre konungen v.
1:2
2 över lossen, blev kroppen v. 2.Kon. 4:34
2 ... hava de det v.t
Pred. 4:11
2 huru akall den ensamme bliva v.
4:11
2 Gott. nu är laa v.
Jes.44:16
2 haven icke nOl att bliva v.a
Haa. 1:6
3 GA i frid. kläd dill v.t
Jak. 2:16
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VARLIG
Faren nu v.t med Absalom

2.Sam.18:11

VARM

l) jemim, CH~ .'.
(plur.) betydelsen oviss, enligt en för·
klaring: mulåsnor (korsning mellan
hästar och åsnor), enligt en annan:
varfl13 källor .
2) flåmam,

og O

bliva el. vara varm. Jfr pi. i Job 39:17
(om ägg), övers. ruva; hithp. i 31 :20,
övers. värma sig. Se: Vrede 3.
3) therma/nä, Oepp.aivw
upphetta, göra varm; i N.T. med.
thermainomai, värma sig; i Jak.2:16
övers. kläda sig varmt; av: therm6s,
het, varm. Verbet är på övriga ställen
övers. värfl13 sig; Mark.14:S4,67; Joh.
18:18,2S.
4) zestos, t earac;
sjudande, kokhet; het, varm; av: zeö,
sjuda, koka, vara kokhet; vara het el.
varm. Beträffande Upp.3:1S-16, se
Ljum 1. Participformen av verbet zeq
förekommer i N.T. i uttrycket: zeån tö
pnetimati (dat. av pneuma, ande),
övers. brinnande i anden, Apg.18:2S;
Rom.12:11.

Vanned - Varthelst
4 du är varken kall eller v.
Upp. 3:15
4 att du vore antingen kall eller v.
3:15
4 ljum och varken v. eller kall
3:16

VARMED
v. vi skola hålla gudstjänst
2.Mos.10:26
smörjelseolja v. han blivit
3.Mos.21:12
v. ett dråpslag kan givas
4.Mos.35:18
sten v. dråpslag kan givas
35:23
v. H. förde dig ut
5.Mos. 7:19
allt v. H. har viilsignat dig
12:7
Ack H., v. kan jag frälsa
Dom. 6:15
v. skall jag bringa försoning
2.Sam. 21:3
V. har jag försyndat mig
1.Kon.18:9
det budskap v. han smädat
2.Kon. 19 :16
v. Manasse hade förtörnat hm
23:26
svar v. de kunde vederlägga
Job 32:3
smädelse v. de smädat dig, H.
Ps.79:12
V. bliver du lönad, du falska
120:3
silvret v. edra beläten äro
Jes.30:22
guldet v. edra beläten äro belagda
30 :22
det budskap v. han smädat
37 :17
v. jag skulle förskjutit henne
50:1
icke det namn v. H. benämner
Jer.20:3
missgärning v. de syndat mot mig
33:8
V. har jag försyndat mig mot dig
37 :18
ord v. H. sänder dig till oss
42:5
v. han har sänt mig till eder
42:21
v. jag har blivit hemsökt
Klag. 1 :12
den v. H. har bedrövat mig
1 :12
vishet v. du drev köpenskap
Hes.28:5
vrede v. du utfört ditt verk
35:11
v. hon skulle skyla sin blygd
Hos. 2:9
v. har jag betungat dig
Mika 6:3
V. skall jag träda fram inför H.
6:6
och v. böja mig ned inför Gud
6:6
V. har du då bevisat oss kärlek
Mal 1:2
V. hava vi då visat förakt
1:6
V. trötta vi då ut hm
2:17
v. skall man giva det sälta
Matt. 5:13
dom v. Idömen
7:2
v. skolen I då återställa dess
Mark. 9:50
v. I skolen försvara eder
Luk.12:11
v. skall man återställa dess kraft
14:34
v. (Gud) har benådat oss
Ef. 1:6
v. han har verkat i K.
1 :20
v. (Gud) har älskat oss
2:4

v. I skolen kunna utsläcka den ondes
6:16
kraft v. han kan underlägga
Fil. 3:21
v. jag blivit betrodd
1.Tim. 1:11
predikan v. jag blev betrodd
Tit. 1:3
kärlek v. du vederkvickt
Filem. v.7
svärd v. han skulle slå folken
Upp.19:15

VARNA
l) 'ut!, liV
grundbet. trol. återvända, säga el. göra
omigen osv.; här hif. betyga, försäkra,
vittna; i synnerhet: varna. Se vidare:
Vittna 3.
2) jösar, l D '
kal och pi. tukta, straffa; tillrättavisa,
varna; nif. (i Hes.23:48 nithp.) låta
varna sig. Se t.ex. Tukt 2, Undervisa 2.
3) [zåhar) , l Q ~
hif. upplysa, undervisa, förmana, varna; nif. bli varnad; låta varna sig. Se
vidare: Upplysa 2.
4) lömat!, 1 Q ~
öva sig (i), lära (sig); här pi. öva, lära,
undervisa. Se: Lära 2, Undervisa 3.
5) diamartyromai, l)/J1.Ilaprupo/lat
ingående el. högtidligen betyga el. för·
säkra; besvärja, enträget el. allvarligt
uppmana. Se vidare: Uppmana 4.
6) paraineö, rrapaw€w
tillråda, uppmana, förmana. Se vidare:
Uppmana 5.
7) hypodeigma, vrral) Et'Y/la
förebild, exempel (här i dålig mening).
Se vidare: Exempel 3.

8) de{gma,

l) €i'Y/la

prov, förebild, exempel (här
mening). Se vidare: Exempel 4.

dålig

VARNA
1 Stig ned och v. folket
2.Mos.19:21
1 ty du har lIiä!v v.t oss
19:23
1 och hs ägare har blivit v.d
21 :29
2 icke låten v. eder
3.Mos.26:23
1 Dock må du högtidlJgt v. dem 1.Sam. 8:9
1 Har jag icke v.t dig
1.Kon. 2:42
3 s. gudsmannen v.t hm för
2.Kon. 6:10
1 H. hade V.t både Israel och Juda
17:13
3 då skolen I v. dem
2.Krön.19:10
1 dessa v.de dem
24:19
1 dräpte profeter s. v.de
N eho 9 :26
1 du v.de dem
9:29
1 v.de dem med din A. gm profeter
9 :30
1 jag v.de dem när de aålde
13:15
1 iaa v.de dem: Varför stannen I
13:21
2 låten v. eder, I domare
Ps. 2:10
1 Iarael,låt mig v. dig
50:7
1 Hör, mitt folk, låt mig v. dig
81:9
2 Den s. v.r en bespottare
Ords. 9:7
3 ej förstånd nog låta V.
Pred. 4:13
3 Min son, låt v. dig
12:12

2 v.de mig för att vandra
2 Låt V. dig, Jerusalem
1 har lag v.t dem
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Jes. 8:11
Jer. 6:8
11:7

1
4
1
3
3

ja, titt och ofta har jag v.t dem
11:7
titt och ofta blevo v.de
32:33
att jag i dag har v.t eder
42:19
att du å mina vägnar skall v.
Hes. 3:17
och du då icke v.r hm
3:18
a icke säger ngt till att v.
3:18
3 Men om du v.r den ogudaktige
3:19
3 Om du då icke har v.t hm
3:20
3 om du v.t den rättfärdige
3:21
3:21
3 få leva därför att han lät v. sig
2 alla kvinnor må lAta v. sig
23:48
3 stöter i basunen och v.r folket
33:3
3 ändå icke låter V. sig
33:4
3 men lät icke v. sig
33:5
3 Om han hade låtit V. sig
33:5
3 folket så icke bliver v. t
33:6
3 att du å mina vägnar skall V.
33:7
3 att v. den ogudaktige för hs väg
33:8
3 om du v.r den ogudaktige
33:9
5 låter (Lasarus) V. dem
Luk.16:28
Apg.27:9
6 Paulusv.de dem då
7 v.nde exempel på ohörsamhet Hebr. 4:11
7 gjorde dem till v.nde exempel 2.Pet. 2:6
8 satta till ett v.nde exempel
Jud. v.7

VARNAGEL
1) nes,

D~.

tecken, i synnerhet: samlingstecken,
baner; i 4.Mos.26:10 i betydelsen: var·
ningstecken. Ordet är vanl. övers.
baner, t.ex. 2.Mos.17:15; Ps.60:6; Jes.
5:26; 11 :10; Jer.4:6. Jfr 4.Mos.21:8,9,
övers. stång. Jfr Stråla 12.
2) zewö'ö, za'öwa, i1 ~ E: l i1 ~ ~ l:
ego darrning, skakning; förskräckelse;
föremål för förskräckelse; av: zua',
darra, skaka.
3) musår, l ~ 10
tuktan, straff; tillrättavisning, varning.
Se vidare: Tukt 6.
4) sem, DtO
namn; i Hes.23:1O i betydelsen: något
man nämner till varnin!\, varnande
exempel. Se t.ex. Kalla 7, Ära (subst.)
9.
5) typos, nJrroc;
bild, förebild; i l.Kor.1O:6 i dålig
mening: varnande exempel. Se vidare:
Förebild 2.
6) typikos, TVrrtKWC;
adv. på ett förebildande sätt, förebildligt; i l.Kor.10:11 i dålig mening,
därav övers. för att tjäna till en var·
nagel; av: typikos, förebildande, före·
bildlig (av: typos, se 5).
VARNAGEL
1 så att de blevo till en V.
2 en v. för alla riken
2 (H.) har gjort dem till v.

2
2
2
2
3
4
5
6

V. icke, så tala du
17:6
v. kan jag väl ropa till konungen
19:28
plats V. du har sagt
1.Kon. 8:29
göra allt V. främlingen ropar
8:43
Allt V. du sände bud
20:9
v. Icke, så sker det ej
2.Kon. 2:10
Det V. du bett mig angående
19:20
det hus v. jag hade sagt
23:27
den plats V. du har sagt
2.Krön. 6:20
göra allt v. främlingen ropar
6 :33
v. Mordokai skrivit till dem
Est. 9:23
V. icke, så är det du S. må
Job 33:33
Inträffar ngt V. man ville säga
Pred. 1 :10
synen v. är talat, är sanning
Dan. 8:26
V. icke, skall jag kläda av
Hos. 2:3
v. icke, så skall han komma
Am. 5:6
v. icke må det så vara
Sak.1l:12
V. disputeren I med dem
Mark. 9:16
v. icke så skall (friden) vända
Luk.10:6
V. icke, så må du hugga bort den
13:9
V. icke, så tron för lIiä!va
Joh.14:1l
det V. I haven hört av mig
Apg. 1:4
v. Gud talat gm. sina profeters mun
3:21
V. icke, så hållen I ej provet
2.Kor.13:5
v. jaa säger eder i förväg
Gal. 5:21
v. jag ovan i korthet skrivit
Ef. 3:3
v. vittnesbördet skulle
1. Tim. 2:6
V. icke, så skall jag komma
UpP. 2:5
v. icke, så skall iag snart komma
2:16

VARPÅ
allt v. ngt sådant diur faller
3.Mos.11:32
allt V. ngn sådan död kropp faller
11:35
Allt V. den lIiuke ligger
15:4
och allt v. han sitter
15:4
s. kommer vid det V. han lellat
15:5
sätter sig på ngt v. den lIiuke
15:6
allt V. den lIiuke sitter
15:9
v. sådan sädesutgjutning skett
15:17
allt v. hon Jigger
15:20
och allt v. hon sitter bliver orent
15:20
kommer vid det V. hon har legat
15:21
kommer vid ngt v. bon suttit
15:22
lägges på det V. hon har legat
15 :23
allt V. han ligger bliver orent
15:24
allt V. hon ligger skall gä1Ja
15:26
v. hon ligger under sin månadsrening 15:26
allt v. hon sitter bliver orent
15:26
icke lägga ngt V. han kan falla
19:14
ngt annat V. ränta kan tagas
5.Mos.23:19
land v. du icke nedlagt arbete
Jos.24:13
v. det beror att du är så stark
Dom.16:15
V. förtrösten I
2.Krön.32:1O
v. jag nedlagt min möda
Pred. 2:19

VARSAM
v. med din fot på sabbaten

Jes.58:13

VARSE
blevo v. att de voro nakna
1.Mos. 3:7
(Hagar) blev v. en vattenbrunn
21:19
förrän jag bliver hm v.
Job 9:11
jag blev V. bland de unga
Ords. 7:7
men icke bliver v. bjälken
Matt. 7:3
icke bliver v. bjälken i ditt
Luk. 6:41
blevo v. en vik med låg strand
Apg.27:39

VARSEL
Det verb, som här är återgivet med »se
ett gott varse!»», pi. av [nii?uzs), betyder
vanligen: spå, bedriva spådom el.
teckentydning. Se: Spådom. Det har
på detta ställe innebörden: ta som ett
gott omen el. tecken.
VARSEL
i bs ord sägo ett gott v.

(Bileam:) jag vill v. dig

mot väster. så v.r jag hm ej

l.Mos.16:8
och v. går du
32:17
och v. går du
v. skall lag nu taga vii&en
37:30
låta henne gå v. hon vill
5.Mos.21:14
(Rahab:) lag vet icke V. de
Jos. 2:5
V. skall du resa
Dom.19:17
jag följer dig v. du vill
1.Sam.14:7
v. (Saul) vände sia tuktade han
14:47
och vandrade v. de kunde
23:13
V. skall jag draga upp
2.Sam.2:1
V. skulle IBII då taga vii&en
13:13
då jag lIiälv går jeg vet icke V.
15:20
rycka bort dig, jaa vet icke v. 1.Kon.18:12
icke fått veta V. jag hade gått
Neh. 2:16
V. föres du hän av ditt sinne
Job 15:12
V. skall jag gå för din A.
Ps.139:7
v. skall jag fly för ditt ansikte
139:7
Lotten faller alltid V. H. vill
Ords.16:33
v. den än kommer bereder den
17:8
s. du vet v. vinden far
Pred.11:5
V. har han då gått, din vän
HV. 5:17
V. har din vän tagit vägen
5:17
gå åstad v. jag än sänder dig
Jer. 1:7
fråga dig: V. skola vi gå
15:2
fria till att gå v. de ville
34:16
V. anden ville gå, dit gingo de
Hes. 1:20
DA frågade jag: V. går du
Sak. 2:2
V. föra de skäppan
5:10
V. vill du att vi skola gå
Mark.14:12
Vin&en blåser v. den vill
Joh. 3:8
vet icke v. den far
3:8
V. tänker denne gå
7:35
varifrån jag kommit och v. jag går
8:14
Iveten icke ... v. jag går
8:14
han vet lu icke V. han går
12:35
13:36
H.,v. går du
H., vi veta icke v. du går
14:5
Ingen frågar mig V. jag går
16:5
yngre lick v. du ville
21:18
(Abraham) Icke visste v. han
Hebr.11:8
han vet Icke v. han går
1.Joh. 2:11

VARTHELST
säger om mig v. vi komma
bevara dig, V. du går

Jer.15:4

VARNING
l) 'eljut, n'\l~,
vittnesbörd, försäkran; förordning, lag;
av: ['ug), se Varna 1. Se: Lag 5, Vitt·
nesbörd 2.
2) musår, l D 10
(i Job 33:16 mosår) tuktan, straff;
tillrättavisning, varning. Se vidare:
Tukt 6.
3) [zöhar) , lO~
hif. upplysa, undervisa, förmana, var·
na; här nif. bli varnad; låta varna sig;
övers. hämta varning. Se vidare: Upplysa 2.
Neh. 9:34
Job 33:16
Ps.19:12
Ords.24:32

VAROM
V. icke, så sägen mig ock det
v. icke, så utplåna mig ur
v. han har svurit falskt
allt övrigt V. H. bjudit
tecken v. han talade med dig
döma i ngn sak V. man tvistar
v. Icke, så skall eld gå ut
v. icke, så må eld gå ut från
för allt V. jag talat med henne
visste icke V. fråga var
det goda V. han har talat till dig
v. jag nu vill fråga dig
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1.Mos.24:49
2.Mos.32:32
3.Mos. 6:5
5.Mos. 2:37
13:2
17:8
Dom. 9:15
9:20
13:13
1.Sam.20:39
25 :30
2.Sam.14:18

Vattenförsäljare i Palestina. Vattnet förvaras
ren lägel av djurskinn.

6063

Job 23:8

VART

skall jag göra dem till en v.
24:9
en v. för alla riken på jorden
29:18
en v. för alla riken på jorden
34:17
v. och skräck för folken
Hes. 5:15
blev hon till en v. för andra
23:10
Dette skedde oas till en V.
1.Kor.10:6
vederfors dem att tjäna till en v.
10:11

VARNING
1 icke aktat på de v.ar s. du
2 sätter inseglet på sina v.ar
3 Av dem hämtar din tjänare V.
2 jag såg det och tOg V. därav

4.Mos.24:14

VARSNA

4.Mos.26:10
5.Mos.28:25
2.Krön.29:8

en v. för alla riken på jorden

1.Kon.20:33

VARSKO
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l.Mos.20:13
28:15

Varthän - Vatten
V. de drogo ut var H. hand
han leder dem v. han vill
ja, v. anden ville gå
v. din egg kan bliva r iktad
följa dig v. du går
Jag vill följa dig v. du går
de s. följa Lammet v. d et går

Dom . 2 :15
O rds.21:1
H es. 1:20
21:1 6
Matt. 8:19
Luk. 9:57
Upp.14 :4

VARTHÄN
V. skola vi d å draga

5 .Mos. 1 :28

VARTILL
(Esau:) v. gagnar mig d å min
l.Mos.25 :32
askan v. e lden förbränt
3 . Mos. 6 :10
v. hon än m å fö rbundit sig
4.Mos.30:10
borg v. jag skaffat förråd
l.Krön. 29:19
v. k o mmo 280000 man från
2.Krön.14:8
v. kom att h a n icke trängd e in
27:2
v. kommo fettstyck e na ifrå n
29:35
V. gagna penningar i d årens
Ords. 17:16
utfört d et v. jag sän t ut det
Jes.55:11
V . gagnar d et att vi fasta
58 :3
v. att vi späka oss
58:3
v. jag hade blivit värderad
Sak.l1:1 3
Apg.26:7
v . våra 12 stammar hoppas
V. tjänade d å lagen
Gal. 3:19
hopp v. han har kallat eder
Ef. 1:18
eviga livet, v. du blivit
1.Tim. 6 :12
v. gagnar d e t om ngn säger
Jak. 2:14
v . gagnade d e tta
2:16

VARUBYTE
havets skepp tjänade dig vid v.

Hes. 27 :9

VARUNDER
v. vi fö rr h ö llos fångna

Rom. 7 :6

VARUR
det land v . du fört oss ut
5 .Mos. 9 :28
Tag med dig d e n rulle v. du läst
Jer.36:14

VARUTINNAN
v. är vinstockens trä förm er
V. sk o la vi vända om

He s. 15 :2
Mal. 3:7

VARV
-varv
månvarv 5.Mos.33:14
VARV
förg årdsmuren av tre v.
ett v. huggna bjälkar av
förgårdsmuren av tre v.
ett v. huggna bjälkar av

huggna l.Kon.
cederträ
huggna stenar
cederträ

tre v. stora stenar
med ett v. nytt tr ävirke

6:36
6 :36
7 :12
7 :1 2

Esr. 6:4
6 :4

VARVID
v. du har att bestä mma värdet

3.Mos.27:2
4 . Mos. 26 :10
n ågra av dem lyckades rädda
Jo s. 10 :20
Juda skall fö rbliva vid sitt
18 :5
medräknas b åd e befästa
1.Sam. 6 :18
också Ebjatar kom ditupp
2 .Sam.15:24
jag med ed vid H . l ovade
1.Kon. 2:8
Persiens och Mediens
Est. 1 :3
ock deras ägodelar ss. byte
3 :1 3
ock så deras ägo delar ss. byte
8:11
J ose f får m e r än e n lott
Hes.47 :13
d et ic ke skulle bero p å
Rom . 9 :11

v. jorden öppnade sin mun

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

VASNI
hebr. , betydelsen oviss. Profeten Samuels förstfödde son. Hans vanliga
namn är Joel, se Joel!. !'Krön.6:28.
VASS (subst.)
(korna) be tad e i v .en
l.Mos.41:2
och d e betade i v .en
41:18
satte d e n i v.en vid stranden
2.M os. 2 :3
När hon nu fick se kistan i v.en
2:5
likt v.en s. vaggar hit och
l.Kon.14:15
Icke kan v.en skiuta i h öjden
Job 8:11
i skygdet av rör och v .
40:16
Näps odjuret i v.e n
Ps.68:31
rör och v. skall förvissna
J es.19:6
växa gräs, jäIl}te v. och rör
35 :7

VASS

Kam eler som dricker vallelI ur ell s. k. kamelränna i närhetelI av Betleltel1l.

moln, dryck, offer, renhet, rening,
tvagning, bäck, flod, hav, ström, sjö ,
damm, brunn, källa.
-vatten
havsvatten Hes.47 :9
olycksvatten 4.Mos. 5:1 8
reningsvatten 4.Mos.8:7
snövatten l ob 24:19
stänkelsevatten 4.Mos.19:9
Gihonsvattnet 2.Krön.32:30
Neftoavattnet Jos.18: 15
Vatten
Vatten, hebr. rruijim, grek. hydor, har
stort utrymme h~la Skriften igenom
och omtalas både i bokstavlig och i
överförd betydelse. Vi läser om vatten
redan i I.Mos.1:2, där det sägs att
Guds Ande svävade över vatt net , och i

skapelseberättelsen talas om hur Gud
skilde vatten från vatten och samlade
vattnet under himmelen till en särskild
plats och kallade det hav , v.6-1O. Ur
kaos, förvirring, blev kosmos, ordning.
Därmed fanns förutsättningar för liv i
vattnet, och djuren i havet blev till,
v.20-22. Se: Skapa.
En »dimma» (hebr. 'elj, i LXX
återgivet med grek. pege, källa; jfr
ackad. edu, flod) steg upp ur jorden
och vattnade jordens yta , !.Mos.2:6,
och från Eden rann en flod som
vattnade lustgården och sedan delade
sig i fyra grenar: Pison, Gihon, Hiddekel och Frat, v.IO-14. Vattnet var givet
till välsignelse och fruktbarhet, v.5,8 f.
Se : Eden, Paradis. På grund av människornas sy nd och ondska kom den

(adi .)

(H.) gjorde mig till en v. pil
hade i sin hand e n v. lie
e n annan ängel hade en v. lie
till den s. hade den V.8 lie n
Låt din v.a lie gå

Jes.49:2
Upp .14:14
14:17
14:18
14 :18

VASTI
hebr. av pers. bäst el. vacker (kvinna).
Perserkonungen Ahasveros' drottning.
Under ett gästabud i Susans borg
vägrade hon uppfylla en av konungen
uttalad önskan, vilket ledde till att han
skilde sig fr ån henne. Någon tid därefter gjordes Ester till drottning i
hennes ställe.
VASTI
Samtidigt gjorde V . gästabud
Est.
föra drottning V . inför konungen
drottning V. ville i cke komma
Vad skall man efter lag göra med V.
Icke mot kon. allena har V. gjort illa
att man skulle föra drottning V.
att V . icke mer skall få komma inför
tänkte (Ahasveros) åter på V.
hlive drottning i V .s ställe
gjorde henne till drottning i V .s

1:9
1:11
1 :12
1 :15
1 :16
1 :17
1 :19
2:1
2 :4
2:17

VATIEN
Se även: Regn, dagg, snö, himmel, sky,
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Häm tning av vatten ji-ån en bntl1l1.
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fördärvande sy nd afloden som en Herrens straffdom över hela jorden,
6:5-7,11-13 ,17. Se: Syndaflod, Noa.
Mot denna bakgrund måste vi se det
som Skriften sedan säger om vattnet :
det står som uttryck dels för förvirring, död och förbannelse, dels för
ordning, liv och välsignelse.
I det torra Palestina var och är
vattenförsörjningen ett ständigt aktuellt problem; det är avgörande för
landet att det får regn i rätt tid , och
att regnvattnet kan tillvara tagas på ett
effektivt sätt. Cisterner, uthuggna
brunnar, fanns därför i Palestina sedan
gammalt, 5.Mos.6:11, jfr Neh.9:25. Se:
Regn , Brunn, Vattenledning. Om Lot
berättas, att han utvalde åt sig Jordanslätten, därför att den var vattenrik,
!.Mos.13:1O f. Vattnets nödvändighet
framgår t.ex. av berättelsen om Hagar
och Ismael, som irrade omkring i
Beer-Sebas öken, 21 :14-19. Särskilt
eftertraktat var det rinnande friska
källvattnet, 26:19 (hebr. måjim J:tajjim ,
levande vatten).
I äldsta tid betraktades brunnarna
tydligen som stamegendom, något som
framgår av t.ex. !.Mos.21 :25-31;
26:18. Det var i första hand kvinnornas uppgift att hämta vatten från
källan, se t.ex . !.Mos.24 :11 ff.; 2.Mos.
2:16; !.Sam.9:11 , jfr Joh.4 :7. Behovet
av va tten gjorde sig gång på gång
gällande under Israels ö kenvandring,
2.Mos.15 :23-25 ,27; 17 :1-6; 4.Mos.
21:5,16-18. Det var vanligt att främlingar i ett land kunde få dricka av dess
vatten mot betalning, se Lex. 4.Mos.
20:19; 5.Mos.2:6,28, jfr Klag.5:4. På
grund av vattenförsörjningens stora betydelse var det ett vanligt medel i
krigföring att täppa till fiendens vattenkällor, 2.Kon.3:25; 2.Krön.32:2-4,
jfr Judit 7:7.
Vatten nämns ofta tillsammans med
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Vatten
bröd och räknas alltså till det nödvändigaste för livets uppehälle , se t.ex.
l.Mos.21 :14; Ords.25 :21; Hes.4:17.
Men vattnet användes icke endast som
dryck eller so m ordinärt tvagningsmedel, l.Mos.18:4; 19:2; Dom.l9:21,
det hade i Israel en vidsträckt betydelse även som kultiskt renings- och
invigningsrnedel, 2.Mos.29 :4; 3.Mos.
14:2-9; 4 .Mos.8:6 f. m.fl. ställen. Se :
Renhet. Det heliga vatten som nämns i
4.Mos.5:17 var det vatten som förvarades i kopparbäckenet, omtalat i 2.Mos.
30:18.
Vidare användes ibland va tten som
drickoffer, l.Sam.7 :6. Det är här fråga
om vatten som Israel under Samuels
ledniIig göt ut infö r Herren som ett
tecken pä sin botfärdighet, jfr Klag.
2: 19. När tre av Davids hjältar bragte
honom det efterlängtade vattnet frän
brunnen i Bet-Lehem (där filisteerna
hade sin utpost), ville han ej dricka
det, utan göt ut det som ett drickoffer
ät Herren , 2.Sam.23: 14-17. Se: Offer.
Innan Israel kom in i löfteslande t,
fick folket höra att det land de skulle
ta i besittning, var ett land som drack
vatten genom himmelens regn, i motsats till Egypten som mäste konstbevattnas med vatten frän Nilen ,
5.Mos.l1:10 f. Betingelsen för att folket skulle fä regn i rätt tid , var lydnad
mot Herrens bud, v.13-15; o m de
dyrkade andra gudar, skulle Herren
hålla regne t tillbaka från landet,

v.l6 f. , jfr kap.28; l.Kon.l7: 1; Jes.3 :1;
Jer.5 :23 f.; Hes.4:16 f.; Am.4:7 f.
Psalmisten jublar över den välsignelse som strömmar från Guds källa , som
har vatten till fyllest, Ps.65 :10-14, jfr
104:10-14. I Jer.2 :l3; 17:13 omtalas
Herren som »en källa med friskt
vatteru>, och därmed framhålls hans
överlägsenhet över alla avgudar , som
endast är »usla brunnar, som icke hålla
vatteru>, 2:13. Jfr Ps.36:10; 42 :2 f.;
63:2; 87:7. Vatten är ofta en symbol
för Guds rika nåd och väl signelse i
hans ord och i hans mäktiga gärningar ,
Ps.23 :2; Jes.55 :1,10 f. Denna nädens
och välsignelsens rikedom skall enligt
det profetiska budskapet i synnerhet
uppenbaras i den messianska tidens
timliga och andliga förnyelse, se t.ex.
Jes.12:3; 30:22-25; 35:1,6 f. ; 41:1720; 44 :3 f.; 49:10; 58:11; Jer.3 1 :9 ,12;
Hes. 36 :25-27; 47 :1-12; Joel 3 :18; Sak.
14:8; jfr 4.Mos,24 :5-7 .
Den gudfruktige liknas i Ps.l:3 vid
ett fruktbart träd , planterat vid vattenbäckar, jfr Jer.17 :8. Ett gott budskap
ifrån fjärran land beskrivs i Ords.25 :25
som friskt vatten för den försmäktande. Bruden kallas i HV.4:15 en brunn
med friskt vatten. I Ords.5:15 ges
förmaningen: »Drick vatten ur din egen
brunn, det vatten som rinner ur din
egen källa». Detta förklaras närmare i
v.18 med orden : »Din brunn må vara
välsignad , och av din ungdoms hustru
må du hämta din glädje.» Otrohet

Från den s.k. EliSIlkällan, Ain es-Sultall, vid platsen för
det gamla Jeriko, nuv. Tell es-Sultan. Källan har fått
sitt namn av berättelsen i 2. Kon.2:19-22.

Från SUoa-damm en och ingången till den långa lUnnel, som konung Hiskia lät
bygga för att leda vatten från Gihon-källan (2.Kon.20:20; 2. Krön. 32:30).
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däremo t karakteriseras som »stulet
vatteru>, 9:17.
Vatten brukas några gånger som
poetiskt uttryck för säd eller avkomma, 4.Mos.24:7, jfr Jes.48:l. Den vises
ord och planer är såsom ett djupt
va tten , sägs det i Ords.l8:4; 20:5, jfr
Syraks bok 15 :3, där det talas om
»förståndets bröd» och »vishetens va tteru>. Jfr även Ords.l0 :11 ; 13:14;
16:22, där den rättfärdiges mun, den
vises undervisning och förståndet för
den som äger det betecknas som en
livets källa.
Som naturelement spelar vattnet en
stor roll i Skriften. Gång på gång
lovprisas Herren för sin stora makt,
som icke minst kommer till synes i
hans suveräna kontroll och ledning av
vattnen, uppenbarad redan i hans skapelseverk, Job 38:8-11; Ps. 104:6-9;
136:6; Ords.30:4; Jes.40:12. Gud är
vattnens herre - han häller dem tillbaka, och han släpper dem fram, Job
12:15 ; 26 :8; Ps.l04:3; 107:25-29; Am.
5:8; 9:6, jfr Luk.8 :25 .
Den stora händelsen i Israels historia är vandringen genom Röda havet ,
vars vatten stod som en mur på bäda
sidor om israeliterna och sedan vände
tillbaka över egyptierna, som kom
efter, 2.Mos.14:21-31, en Herrens
mäktiga gärning som genom tiderna
har varit föremål för Israels jublande
lovsång, 15:1-21; Ps.66:6; 77 :16-2l.
Vattnets kraft och våldsamhet förs
ofta på tal i Bibelns målande bildspråk,
se t.ex. l.Mos.49 :4; Job 14:19; Ords.
17:14; Jes.59:19; Matt.7:25 ,27; Upp.
1 :15; 14:2; 19:6. Naturligt nog står

vatten ofta som symbol för olycka och
den yttersta nöd , Ps.69 :2 f. ,15 f.;
144:7 f.; Klag .3:54 m.fl. ställen. De
vatten som tränger själen, kan vara
uttryck för Herrens vrede och straffdom, se t.ex. PS.88:8,17 f.; Jes.30:20;
Hos.5 :10, jfr Luk.21 :25 f. Anmärkningsvärt är också vad som sägs i
PS.66:12: »du lät människor fara fram
över vårt huvud , vi måste gå genom
eld och vatteru>. Gud är mäktig att
befria den betryckte som åkallar hans
namn , vilket framgår av fortsättningen
av samma vers: »Men du har fört oss ut
och vederkvickt oss». Samma tanke
framställs på många ställen och på
olika sätt, Ps.18:17-19; 32 :6; 124:
1,4 f.; Jes.43 :2; Klag.3:54-58 , jfr
Ps.46 :2-4; Matt.7:24 f.
Vatten står ibland som beteckning
på folken och deras brus och larm ,
Ps.65 :8; Jes.17:12 f.; Upp.l7 :1,15,
samt på krigshärar och deras styrka
och väldighet, Jes.8:7; Jer.47 :2 f. I
Jes.8:7 står »flodens vatten , de väldiga
och stora», dvs. assyrierna med all sin
krigsmakt, i motsättning till »Siloas
vatten som flyter så stilla», dvs. Herrens stilla men trofasta omsorg om sitt
folk .
Bilden av vatten förekommer även i
samband med gråt och klagan , Job
3:24; Ps.l19 :136; Jer.9 :1, och som
uttryck för död, förgängelse och vanmakt, Jos.7 :5 (grt. »och folkets hjärta
smälte och blev till vatteru»; 2.Sam .
14:14; Job 11 :16; 14:11 f.; Ps.22 :15 ;
58:8.
I N.T. omtalas vatten som dryck i
t.ex . Matt.l0:42; Joh.4:7, och som
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tvagningsmedel, t.ex. i Luk.7:44; Joh.
13:5. I sitt samtal med den samaritiska
kvinnan tar Jesus till utgångspunkt det
»levande vattnet) (ett uttryck som i
grundtexten även betecknar det rinnande friska källvattnet), då han vill
visa henne vem han är: den väntade
Messias, och vad han har att ge: det
vatten som springer upp med evigt liv,
4:10-14. Detta får en närmare förklaring i Jesu ord på den sista dagen i
lövhyddohögtiden i Jerusalem, i anknytning till ceremonien med vattenösning ur dammen Siloa: de strömmar
av levande vatten som skulle flyta fram
ur dens liv som trodde på honom, hade
att göra med Anden som skulle sändas
efter Jesu förhärligande, 7:37-39.
I detta ljus får man även se Jesu ord
till Nikodemus om att bli född på nytt
eller av vatten och Ande, 3:3,5-8, jfr
Tit.3:5 f.; Ef.5:26. I detta sammanhang är värt att märka Johannes döparens ord om skillnaden mellan hans
dop och Kristi verk, M a t t . 3 : l l med
par. Se för övrigt: Pånyttfödelse, Dop.
Hos Johannes förekommer även sammanställningen blod och vatten, Joh.
19:34, något som i uppfyllelsens ljus
får sin tolkning i l.Joh.5:6-8. Andens,
vattnets och blodets vittnesbörd går ut
på ett enda: »att Gud har givit oss evigt
liv; och det livet är i hans Son», v . l l .
A t t det är ett klart samband mellan
källan och vattnet, dvs. mellan människans inre och hennes gärningar, inskärps ofta i den apostoliska undervisningen, se t e x . J a k . 3 : l l f., jfr Matt.
7:17. Falska lärare kallas i 2.Pet.2:17
»källor utan vatten», och ogudaktiga
människor som har kommit in i församlingen utan pånyttfödelse, betecknas i Jud.v.12 som »skyar utan vatten,
skyar, som drivas bort av vindarna».
Med sådana uttryck beskrivs dessa
människors ofruktbara liv. Man kan i
motsats till detta betrakta vad som
sägs om Herrens sanna tjänares gärning
i 1. Kor.3:5-7, där Paulus om sig själv
säger att han planterade, om Apollos
att han Vattnade, men om Gud att han
gav växten. Herrens ord är ett nådens
och livets vatten, välsignat av Herren
själv. Se: Ordet, Skriften.
I Bibelns sista bok beskrivs fullkomningen bl.a. med omnämnande av
livets vattenkällor, som med sin rika
välsignelse står öppna för dem som i
alla prövningar har varit trogna sin

Arabkvinna pa väg för att hämta vatten
Herre och Frälsare, Upp.7:17; 21:6;
22:1,17.
Under i samband med vatten
Egyptens vatten som blev till blod,
2.Mos.7:17-21. Israeliternas tåg genom
Röda havet, 2.Mos. 14:21 f.,29. Maras
bittra vatten som blev sött, 2 . M o s . l 5 :
23-25. Vattnet ur klippan, 2.Mos.l7:
5 f. Övergången över Jordan, Jos.
3:16 f. Den ropandes källa i Lehi,
Dom. 15:19. Vattnet som uppsUckades
av eld på Karmel, lJCon. 18:34 f.,38.
Jordans vatten som Elia och Elisa
delade, 2.Kon.2:8,14. Jerikos dåliga
vatten som blev sunt, 2.Kon.2:19-22.
Vattenundret i Edoms öken, 2.Kon.
3:8f.,20,22. Naamans helande i Jordan, 2.Kon.5:10-14. Vattnet som blev
till vin, J o h . 2 : 6 - l l . Jesu vandring på
sjön, Matt.l4:25.
Levande vatten
1) Källa - Herren Gud, Jer.2:13;
17:13. 2) Gåva - från Jesus Kristus,
Joh.4:10,14. 3) Strömmar - genom
den helige Ande, Joh.7:38 f.
Livets vatten, Upp.
1) Går ut från Guds och Lammets
tron, 22:1. 2) Ges för intet av Gud,
genom Lammet, 21:6; 7:17. 3) Bjudes
åt den som törstar och som vill ta
emot, 22:17.

En av de s. k. Salomos dammar, som fortfarande medelst
ledningar förser Jerusalem med vatten.
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VATTEN
Guds A. svävade över v.net
l.Mos.
Varde mitt i v.net ett fäste
s. skiljer v. från v.
skilde v.net under fästet
ifrån v.net ovan fästet
Samle sig det v. s. är under him.
Frambringe v.net ett vimmel av
levande varelser s. v.net vimlar av
uppfyllen v.net i haven
låta floden komma med v. över jorden
när floden kom med sitt v. över
Noa gick in...undan flodens v.

1:2
1:6
1:6
1:7
1:7
1:9
1:20
1:21
1:22
6:17
7:6
7:7

skall v.net s. du tagit ur floden
4:9
(Farao) går då ut tiU v.net
7:15
vill jag slå p å v.net i Nilfloden
7:17
vämjas vid att dricka v. ifrån
7:18
räck ut din hand över egyptiernas v.
7:19
lyfte upp staven och slog v.net
7:20
förvandlades allt v. till blod
7:20
egyptierna icke kunde dricka v.
7:21
grävde efter v. till att dricka
7:24
ty v.net i floden kunde man icke
7:24
räckte ut sin hand över Egyptens v.
8:6
(Farao) går då ut till v.net
8:20
icke äta ngt rått eller kokt i v.
12:9
och v.net klövs itu
14:21
under det att v.net stod ss. en mur
14:22
så att v.net vänder tillbaka
14:26
v.net övertäckte vagnarna
14:28
v.net stod ss. en mur
14:29
För en fnysning u p p d ä m d e s v.nen
15:8
sjönko ss. bly i de väldiga v.nen
15:10
lät H. havets v. vända tillbaka
15:19
i öknen utan att finna v.
15:22
kunde icke dricka v.net i Mara
15:23
trä s. han kastade i v.net
15:25
och så blev v.net sött
15:25
de lägrade sig där (Elim) vid v.net
15:27
hade folket intet v. att dricka
17:1
Given oss v. att dricka
17:2
eftersom folket där törstade efter v.
17:3
v. skall då komma ut ur den
17:6
s. är i v.net under jorden
20:4
skall du två dem med v.
29:4
göra ett bäcken och gjuta v. däri
30:18
två händer och fötter med v. därur
30:19
skola de två sig med v.
30:20
detta strödde han i v.net
32:20
ställa bäckenet och gjuta v. däri
40:7
och två dem med v.
40:12
göt v. tiU tvagning däri
40:30
tvådde händer och fötter med v.
40:31
inälvorna skola tvås i v.
3.Mos. 1:9
inälvorna och fötterna tvås i v.
1:13
skall (kopparkärlet) sköljas med v.
6:28
och tvådde dem med v.
8:6
inälvorna och fötterna tvådde han i v.
8:21
allt det i v.net s. har fenor
11:9
äta av allt det s. lever i v.net
11:9
bland allt det s. rör sig i v.net 11:10
A l l t det i v.net s. icke har fenor
11:12
Man skall lägga det i v.
11:32
allt s. man äter tillrett med v.
11:34
brunn, en plats dit v. samlar sig
11:36
om v. har kommit på säden
11:38
levande varelser s. röra sig i v.net
11:46
slaktar...över lerkärl med friskt v.
14:5

Rester av en gammal akvedukt (vattenledning) i Pisidien
(i södra delen av Mindre Asien).
kom flodens v. över jorden
7:10
v.net förökade sig och lyfte arken
7:17
v.net steg och förökade sig mycket
7:18
och arken drev på v.net
7:18
v.net steg mer och mer över jorden
7:19
15 alnar steg v.net över bergen
7:20
v.net fortfor att stiga över jorden
7:24
så att v.net sjönk undan
8:1
v.net vek bort ifrån jorden
8:3
efter 150 dagar begynte v.net avtaga
8:3
Och v.net avtog mer och mer
8:5
till dess v.net hade torkat bort
8:7
få se om v.net hade sjunkit undan
8:8
ty v. betäckte hela jorden
8:9
förstod Noa att v.net sjunkit
8:11
v.net sinat bort ifrån jorden
8:13
såg att marken var fri ifrån v.
8:13
allt k ö t t utrotas gm flodens v.
9:11
v.net skall icke mer bliva en flod
9:15
Låt mig hämta litet v.
18:4
tog Abraham bröd och en lägel v.
21:14
(Hagar) fyllde sin lägel med v.
21:19
plägade komma ut för att hämta v.
24:11
komma hitut för att h ä m t a v.
24:13
Låt mig dricka litet v. ur din
24:17
ösa upp v. åt dina kameler
24:19
till brunnen för att hämta v.
24:20
tog fram v. till att två hs fötter
24:32
kommer ut för att h ä m t a v.
24:43
Låt mig få dricka litet v.
24:43
åt dina kameler vill jag ösa upp v.
24:44
till källan för att hämta v.
24:45
funne där en brunn med rinnande v.
26:19
herdarna i Gerar sade: V.net är vårt
26:20
Vi hava funnit v.
26:32
brunnen tom, intet v. fanns däri
37:24
gav dem v. tiU att två sina fötter
43:24
Du (Ruben) sjuder över ss. v.
49:4
ur v.net har jag dragit upp
2.Mos. 2:10
kommo nu för att h ä m t a upp v.
2:16
hämtade han upp v. åt oss
2:19
så tag av Nilflodens v.
4:9

slaktad över det friska v.net
14:6
s. skall renas skall bada sig i v.
14:8
han skall bada sin kropp i v.
14:9
över ett lerkärl med friskt v. i
14:50
i fågelns blod och det friska v.net
14:51
rena huset med det friska v.net
14:52
skall bada sig i v.
15:5,6,7,8,10
utan att sköljt sina händer i v.
15:11
skall bada sig i v. och vara oren
15:11
träkärl, skall det sköljas med v.
15:12
bada sin kropp i rinnande v.
15:13
skall han bada hela sin kropp i v.
15:16
allt slags klädnad...skall tvås i v.
15:17
skola de båda bada sig i v.
15:18
skall bada sig i v. och vara oren
15:21
skall bada sig i v.
15:22,27
skall han bada sin kropp i v.
16:4
bada sin kropp i v. på helig plats
16:24
skatt bada sin kropp i v.
16:26,28
skall bada sig i v.
17:15
förrän han badat sin kropp i v.
22:6
taga heligt v. i ett lerkärl
4.Mos. 5:17
ngt av stoftet och lägga i v.net 5:17
förbannelsebringande v.
5:22,24
giva kvinnan v.net att dricka
5:26
så har givit henne v.net att dricka
5:27
förbannelsebringande
v.net
5:27
prästen skall bada sin kropp i v.
19:7
och bada sin kropp i v.
19:8
och gjuta friskt v. därpå
19:17
taga isop och doppa i v.net 19:18
skall han bada sig i v.
19:19
menigheten hade intet v.
20:2
intet v. finnes att dricka
20:5
till klippan...så skall den giva v.
20:8
så skaffar du fram v.
20:8
ur denna klippa skaffa fram v.
20:10
kom mycket v. ut
20:11
Detta var Beribas v.
20:13
icke dricka v. ur brunnarna
20:17
min boskap dricker av ditt v.
20:19
I voren gensträviga...vid Meribas v.
20:24
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Här finnes ju varken bröd eller v.
21:5
21:16
icke dricka v. ur brunnarna
21:22
de äro ss. cedrar invid v.
24:6
V. flödar ur hs ämbar
24:7
skaffa fram. v. inför deras ögon
27 :14
Detta gällde Meribas v. vid Kades
27 :14
skolen I låta gå gm v.
31:23
fanns intet v.
33:14
v. att dricka skolen I köpa
o.Mos. 2:6
v. att dricka må du giva mig för
2:28
eller (bild) av ngn fisk i v.net
4:18
av det s. är i v.net under jorden
5:8
djupa v. flöda fram i dalar och
8:7
gm öknen där intet v. fanns
8:15
s. där lät v. åt dig komma ur hårda
8:15
lät Röda havets v. strömma över dem 11:4
där du måste trampa upp v.
11 :10
får v. att dricka gm him. regn
11:11
gjuta ut det på jorden ss. v.
12:16,24
äta av allt det s.lever i v.net
14:9
gjuta ut det på jorden ss. v.
15:23
mot aftonen skall han bada sig i v.
23 :11
bland Israels barn vid Meribas v.
32:51
dem du tvistade med vid Meribas v.
33:8
H.lät v.net torka ut framför
Jos. 2:10
yttersta randen av Jordans v.
3:8
prästerna stå stilla i Jordans v.
3:13
yttersta randen av v.~et i Jordan
3:15
då stannade det v. s. kom uppifrån
3:16
v.net s. flöt mot Hedmarkshavet
3:16
Jordans v. här blev avskuret
4:7
blev Jordans v. avskuret i sitt lopp
4:7
Jordans v. vände tillbaka
4:18
H. lät v.net i Jordan torka ut
4:23
huru H. låtit v.net i Jordan torka
5:1
det blev ss. v.
7:5
lägrade sig tillhopa vid Merorns v.
11:5
Josua kom över dem vid Meroms v.
11:7
gick gränsen till Semeskällans v.
15:7
till Jerikos v. österut
16:1
Giv mig litet v. att dricka
Dom. 4:19
strömmade v. ned ifrån molnen
5:4
stridde invid Megiddos v.
5:19
V. begärde (8isera)
5:25
en hel skål blev full med v.
6:38
för dem ned till v.net
7:4
förde (Gideon) folket ned till v.net
7:5
alla s. läppja av v.net ss. hunden
7:5
läppjat av v.net gm att med handen
7:6
fallit ned på knä för att dricka v.
7:6
de 300 s. läppjat av v.net
7:7
och därur gick ut v.
15:19
i Mispa och öste upp v.
l.Sam. 7:6
gått ut för att hämta v.
9:11
givit bröd att äta och v. att dricka
30:11
ss. v. s. spilles på jorden
2.Sarn.14:14
och gän med hast över v.net
17 :21
ända till dess att v.net strömmade
21 :10
drog mig upp ur de stora v.nen
22:17
ville giva niig v. att dricka
23:15
hjältarna hämtade v. ur brunnen
23:16
vassen s. vaggar i v.net
l.Kon.14:15
(Elia:) Hämta litet v. åt mig
17:10
Fyllen fyra krukor med v.
18:34
och gjuten v.net över brännoffret
18:34
v.net flöt runt omkring altaret
18:35
lät fylla också graven med v.
18:35
uppslickade v.net s. var i graven
18:38
ett bröd och ett krus med v.
19:6
Elias ... slog på v.net
2.Kon. 2:8
han tog Elias mantel och slog på v.net 2:14
Då nu också Elias slog på v.net
2:14
men v.net är dåligt
2:19
Jag har nu gjort detta v. sunt
2:21
Och v.net blev sunt
2:22
fanns intet v. för hären
3:9
plägade gjuta v. på Elias händer
3:11
denna dal hliva full med v.
3:17
strömmade v. till från Edomssidan
3:20
så att landet fylldes med v.
3:20
solen gick upp och lyste på v.net
3:22
sågo moabiterna v.net rött ss. blod
3:22
bättre än alla v. i Israel
5:12
föll yxjärnet i v.net
6:5
tog han täcket och doppade i v.
8:15
nödgas dricka sitt eget v.
18:27
och drack ut främmande v.
19:24
(Hiskia) ledde v. in i staden
20:20
Ack att ngn ville giva mig v.
l.Krön.11:17
filisteernas läger och hämtade v.
11 :18
täppa för v.net i de källor
2.Krön.32:3
böra de icke finna v. i myckenhet
32:4
Hiskia s. ledde v.net nedåt
32:30
vapnen lika nödvändiga s. v.
N eho 4:23
sjunka ss. stenar, i väldiga v.
9:11
lät v. komma ut ur klippan
9:15
v. gav du dem när de törstade
9:20
ss. v. strömma mina klagorop
Job 3:24
sänder v. ned över markerna
5 :10
där v. ej finnes
8:11
minnas den ss. v. s. förrunnit
11:16
Han håller v.nen tillbaka
12:15
grönska upp gm v.nets ångor
14:9
Ss. v.net förrunnit ur en sjö
14:11
ss. stenar nötas sönder gm v.net
14:19
läskar sig med orättfärdighet ss. v.
15:16
likt förrinnande v. på vredens dag
20:28
At försmäktande intet v. att dricka
22:7
djupets v. och de s. bo däri
26:5
samlar V. i sina moln
26:8
En rundel välvt ss. gräns för v.net
26:10
När han avvägde v.nen efter mått
28:25
Min rot ligger ju öppen för V.
29:19
läskar sig med bespottelse ss. v.
34:7
v.nets droppar drager han uppåt
36:27
och de vida v.nen betvingas
37:10
v.net tätnar och bliver likt sten
38:30
förvandlar han v.net
41 :22
omslöt hm: mörka v., tjocka moln Ps.18:12
V.nens bäddar kommo i dagen
18:16
drog mig upp ur de stora v.nen
18:17
Jag är lik v. s. utgjutes
22:15
för mig till v. där jag finner ro
23:2
H. röst går ovan v.nen
29:3
dundrar H. 'ovan de stora v.nen
29:3
samlar havets v. ss. i en hög
33:7
till intet likasom v. s. förrinner
58:8

torrt land s. försmäktar utan v.
63:2
Guds källa har v. till fyllest
65:10
vi måste gå gm eld och v.
66:12
v.nen tränga mig inpå livet
69:2
jag har kommit i djupa v.
69:3
räddad från de djupa v.nen
69:15
super så in v.net i fulla drag
73:10
krossade drakarnas huvuden på v.net 74:13
V.nen sågo dig, o Gud
77:17
v.nen sågo dig och våndades
77 :17
Molnen göto ut strömmar av v.
77:18
din stig gm stora v.
77 :20
(H.) lät v.net stå ss. en hög
78:13
lät han v. flyta ned ss. strömmar
78:16
slog han klippan så att v. flödade
78:20
ej kunde dricka ur sina rinnande v.
78:44
utgjutit deras blod ss. v.
79:3
jag prövade dig vid Meribas v.
81:8
De omgiva mig beständigt ss. v.
88:18
bruset av stora v., väldiga v.
93:4
du timrar på v. dina salar
104:3
uppöver bergen stod o v.
104:6
gräns s. v.nen ej fingo överskrida
104:9
Han förvandlade deras V. till blod
105:29
öppnade klippan och v. flödade
105:41
V.net övertäckte deras ovänner
106:11
förtörnade hm vid Meribas v.
106:32
och drevo sin handel på stora v.
107:23
ss. v. trängde den in i hs liv
109:18
då hade v.nen fördränkt oss
124:4
gått över vår själ. svallande v.nen
124:5
hm S. utbrett jorden över v.
136:6
rädda mig ur de stora v.nen
144:7
låter han blåsa, då strömmar v.
147:18
Loven hm I v. ovan himmelen
148:4
bröto djupens v. fram
Ords. 3:20
Drick v. ur din egen brunn
5:15
det v. s. rinner ur din egen källa
5 :15
innan källor funnos fyllda med v.
8:24
v.net icke överträda hs befallning
8 :29
Stulet v. är sött
9:17
Orden ss. ett djupt v.
18:4
Planerna äro ss. ett gjupt v.
20:5
Ss. friskt v. för den försmäktande
25:25
Ss. spegelbilden i v.net liknm:::
27 :19
Vem har knutit in v.net i ett kläde
30:4
jorden s. icke kan inättas med v.
30:16
Sänd ditt bröd överv.net
Pred.11:1
en källa ... en brunn med friskt v.
HV. 4:15
De största v. fönnå ej utsläcka
8:7
ditt ädla vin utspätt med v.
Jes. 1:22
lika en lustgård utan ngt v.
1:30
detta folk föraktar Siloas v.
8:6
komma över dem flodens v.
8:7
likasom havsdjupet är fyllt av v.net
11:9
I skolen ösa v. med fröjd
12:3
Nimrims v. bliva torr ökenmark
15:6
Dimons v. äro fulla av blod
15:9
folkslag, ss. väldiga V. dåna
17:12
folkslag, ss. stora v. dåna
17:13
i rörskepp hän över v.net
18:2
v.net skall försvinna ur havet
19:5
s.lägga ut nät i v.net stå modlösa.
19:8
emot törstande och giva dem v.
21 :14
I samladen upp v.net i Nedre dammen 22:9
gjorden I en behållare förv.net
22:11
du for över stora V. och drev handel
23:3
störtskur med översvämmande v.
28:2
v. skall skölja bort edert beskärm
28:17
därmed ösa upp v. ur dammen
30:14
bäckar rinna upp med strömmande v. 30:25
nekar den törstige en dryck v.
32:6
Sälla ären I s. fån så vid alla v.
32:20
v. skall han hava beständigt
33:16
v. skola bryta fram i öknen
35:6
nödgas dricka sitt eget v.
36:12
grävde brunnar och drack ut V.
37:25
mäter upp havens V. i sin hand
40:12
fattiga söka förgäves efter v.
41 :17
Om du ock måste gå gm v.
43:2
han s. gör en stig i väldiga v.
43:16
jag låter v. flyta i öknen
43:20
jag skall utgjuta v. över de törstiga
44:3
han lät v. strömma fram ur klippan
48:21
eftersom v.net är borta
50:2
uttorkade havet. det stora djupets V. 51:10
kommen hit och fån v.
55:1
källsprång vars v. aldrig tryter
58:11
han s. klöv v.net framför dem
63:12
v. gn eld bliver sjudande
64:2
en källa med friskt v.
Jer. 2:13
usla brunnar s. icke hålla v.
2 :13
till Egypten och dricka av Sibors v.
2:18
och dricka av flodensv.
2:18
Likasom brunn låter v. välla fram
6:7
och V. strömmar från våra ögonlock
9:18
höra sin röst, då brusa him. v.
10:13
låt den icke komma i v.
13:1
Stonnännen sände de små efter v.
14:3
till dammarna, finna det intet v.
14:3
ss. ett v. s. ingen kan lita på
15:18
lik ett träd planterat vid v.
17:8
H., källan med det friska v.net
17:13
eller sina de friska v. ut
18:14
I brunnen var intet v., men dy
38:6
vid det stora v.net i Gibeon
41:12
vilkens v. svalla ss. strömmar
46:7
ss. strömmar svalla hs V.
46:8
Se, v. stiga upp norrifrån
47:2
också Nimrims v. bliva torr ökenmark 48:34
Torka komme över dess V.
50:38
höra sin röst, då brusa him. v.
51:16
deras böll or brusa ss. stora v.
51:55
utgjut ditt hjärta ss. v.
KIa&. 2:19
V. strömma över mitt huvud
3 :54
V.net få vi dricka allenast för
5:4
ss. dånet av stora v.
Hes. 1 :24
Du skall ock dricka v. efter mått
4:11
dricka v. efter mått
4:16
så att de lida brist på bröd och v.
4:17
alla knän skola bliva ss. V.
7 :17
drick ditt v. darrande och med oro
12:18
dricka sitt V. med förfäran
12:19
du blev icke rentvagen med v.
16:4
jag tvådde dig med v.
16:9
ett ställe där mycket v. fanns
17:5,8
ss. ett vinträd, planterat vid v.
19:10
rikt på skott gm det myckna v.net
19:10

alla knän bliva ss. v.
21:7
Sätt på grytan och gjut v. däri
24:3
de stora v.nen betäcka dig
26:19
åstad, ut på de vida v.nen
27:26
försvunnit ifrån havet, i v.nens djup
27 :34
V. gåvo den växt
31:4
gm det myckna v. den hade
31:5
stod med sin rot invid stora v.
31:7
ett träd S. växer vid v.
31 :14
intet träd s. haft v. att dricka
31:14
de stora v.nen höllos tillbaka
31:15
de s. haft v. att dricka
31:16
rörde upp v.net med dina fötter
32:2
den s. betar vid det myckna v.net
32:13
låta deras V. sjunka undan
32:14
I fån dricka det klaraste v.net
34:18
jag skall stänka rent V. på eder
36:25
dånet var ss. dånet av stora v.
43:2
fick jag se v. rinna fram
47:1
v.net flöt ned under husets södra
47:1
fick jag se v. välla fram på södra
47:2
lät mig så gå över v.net
47:3
v.net räckte mig till fotknölarna
47:3
lät mig så gå över v.net
47:4
v.net räckte mig där till knäna
47:4
och lät mig så gå över v.net
47:4
v.net så högt att man måste simma
47:5
V.net s. fick bryta fram
47:8
så bliver v.net där sunt
47:8
v. rinner fram mot östra kretsen
47:8
när detta V. kommer dit
47:9
deras V. kommer från helgedomen
47:12
gränsen från Tamar till Meribots v.
47:19
gränsen från Tamar över Meribas v.
48:28
grönsaker att äta och v.
Dan. 1:12
s. stod ovanför flodens v.
12:6
och stod ovanför flodens v.
12:7
utgjuta min vrede ss. V.
Hos. 5:10
ss. ett spån på v.net far han hän
10:7
alla bäckar i Juda flöda av v.
Joel 3 :18
för att få v. att dricka
Am. 4:8
han s. kallar på havets v.
5:8
må rätten flöda fram. ss. v.
5:24
icke en törst efter v.
8:11
han s. kallar på havets v.
9:6
V. omvärvde mig in på livet
Jona 2:6
ss. v.net när det störtar
Mika 1:4
men nu flyr v.net bort
Nab. 2:8
(No-Amon) omsluten av V.
3:8
Hämta dig v. till förråd
3:14
havsdjupet är fyllt av v.net
Hab. 2:14
ss. störtskur far v.net ned
3:10
över de stora v.nens svall
3: 15
gropen där intet v. finnes
Sak. 9 :11
rinnande v. utgå från Jerusalem
14:8
Jag döper eder i v.
Matt. 3:11
steg (J.) strax upp ur v.net
3:16
hela hjorden ... omkom i v.net
8:32
allenast en bägare friskt v.
10:42
bjud mig komma till dig på v.net
14:28
och (Petrus) begynte gå på v.net
14:29
ofta faller han i v.net
17 :15
faren omkring över v. och land
23: 15
lät (Pilatus) hämta v. och tvådde
27:24
Jag döper eder med v.
Mark. 1:8
då (J.) steg upp ur v.net
1:10
kastat hm än i elden, än i v.net
9 :22
giver eder en bägare v. att dricka
9:41
möta en man s. bär en kruka v.
14:13
Jag döper eder med V.
Luk. 3:16
gav mig intet v. till mina fötter
7 :44
deras båt begynte fyllas med v.
8:23
näpste vinden och v.nets vågor
8 :24
befaller både vindarna och v.net
8:25
doppa yttersta av sitt finger i v.
16:24
möta en man s. bär en kruka v.
22:10
Jag döper iv.
Joh. 1 :26
är jag kommen och döper i v.
1 :31
sände mig till att döpa iv.
1 :33
Fyllen krukorna med v.
2:7
övertjänaren smakade på v.net
2:9
de S. hade öst upp v.net
2:9
icke bliver född av v. och ande
3:5
i Enon, där fanns mycket v.
3:23
samaritisk kvinna för att hämta v.
4:7
givit dig levande v.
4:10
H •• du har intet att hämta upp v.
4:11
Varifrån får du då det friska v.net
4:11
Var och en s. dricker av detta v.
4:13
den S. dricker av det v. jag giver
4:14
det v. skall bliva i hm en källa
4:14
vars v. springer upp med evigt liv
4:14
H., giv mig det v.net
4:15
komma hit för att hämta v.
4:15
där han gjort v.net till vin
4:46
när v.net har kommit i rörelse
5:7
strömmar av levande v. flyta fram
7 :38
8edan slog (J.) v. i ett häcken
13:5
strax kom ut blod och v.
19 :34
Ty Johannes döpte med v.
Apg. 1:5
vägen fram, kommo de till ett V.
8:36
Se, här finnes v.
8:36
stego båda ned i v.net
8:38
när de hade stigit upp ur v.net
8:39
hindra att dessa döpas med v.
10:47
Johannes döpte med v.
11 :16
simkunniga först kasta sig i v.net
27 :43
rena henne medelst v.nets bad
Ef. 5 :26
Drick icke längre allenast v.
1. Tim.. 5 :23
tog han blod med v.
Hebr. 9:19
till kroppen tvagna med rent v.
10:22
några få blevo frälsta gm V.
l.Pet. 3:20
bliven ock I frälsta gm v.
3 :21
Dessa mskor äro källor utan v.
2.Pet. 2:17
jord s. kommit till av v. och gm v.
3:5
gm översvämning av v. förgicks
3:6
(J.) kom gm. v. och blod
l.Joh. 5:6
icke med v.net allenast
5:6
utan med v.net och blodet
5:6
A., v.net och blodet
5:8
en källa sött och bittert v.
Jsk. 3:11
en salt källa giva sött v.
3:12
De äro skyar utan v.
Jud. v.12
hs röst ss. bruset av stora v.
Upp. 1 :15
tredjedelen av v.net bitter malört
8:11
många omkommo gm v.net
8:11
de hava ock makt över v.net
11:6
sprutade ormen ur sitt gap v.
12:15

VATTENLEDNING
Vid utgrävningar i det heliga landet har
man funnit många rester av ledningar,
genom vilka vatten från avlägsnare
källor leddes in i städerna. Den längsta
kända vattenledningen från Palestinas
forntid var den som ledde käll- och
regnvatten från de s.k. Salomos dammar söder om Betlehem till Jerusalem,
en sträcka på över 20 km. (Benämningen »Salomos dammaD) härrör från
Pred.2:6.)
Den vattenledning som jebuseerna
hade i Jerusalem, 2.Sam.S:8, var en
tunnel som ledde vatten från källan
Gihon (se Gihon 2) öster om Jerusalem till garnisonen på Sions borg. Man
har menat att det var genom utnyttjande av denna tunnel som David och
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så vill jag giva dem v.

ett liud likt bruset av stora v.
jag hörde v.nens ängel säga
Då torkade (Eufrats) v. ut
(skökan) s. tronar vid stora v.
V.nen s. du sett äro folk
röster lika bruset av stora v.
dricka ur källan med livets v.
visade mig en strö m med levande v.
han tage livets v. för intet

14:2
16:5
16:12
17:1
17:15
19:6
21:6
22:1
22:17

VATTENBRUNN
(Hagar) blev varse en v.
förebråelser angående en v.
kamelerna lägra sig, vid en v.
lsak lät åter gräva ut de v.ar
Ack att mitt huvud vore en v.

l.Mos.21:19
21:25
24:11
26:18
Jer. 9:1

VATTENBÄCKAR
ett land där V. flöda fram
en trak t s. var rik på v.
ss. ett träd planterat vid v.
Ss. hjorten trängtar till v.
V. rinna ned från mina ögon
dina v. på torgen
äro i H. hand ss. v.
Hs ögon likna duvor invid V.
vara ss. v. i en ödemark
ss. pilträd vid v.
jag skall föra dem till v.
V. rinna ned från mitt öga
eftersom v.na äro ut~orkade

5.Mos. 8:7
10:7
Ps. 1:3
42:2
119:136
Ords. 5:16
21:1
HV. 5:12
Jes.32:2
44:4
Jer.31:9
Klag. 3:48
Joel 1:20

VATTENBÄRARE
din vedhuggare såväl s. v.
5.Mos.29:11
vedhuggare och v. åt menigheten Jos. 9:21
och v. vid min Guds hus
9:23
skulle bliva vedhuggare och v.
9:27

VATTENDAMMAR
Jag anlade v. åt mig

Pred. 2:6

VATTENDJUR
v.s (natur) låter tämja sig

Jak. 3:7

VATTENDRAG
besätten i (Midjans) väg v.en
Efraims män besatte v.en

Dom. 7:24
7:24

VATTENFALL
Djup ropar ...vid dånet av dina v.

Ps.42:8

VATTENFLOD
Se även: Syndafloden, flod,
(Noas), översvämning.

ark

VATTENFLOD
likasom v. bryter ned
2.Sam. 5:20
likasom en V. bryter ned
l.Krön.14:11
Ss. v.er taga förskräckelser hm
Job 27:20
om ock stora v.er komma
PS.32:6

VATTENFLÖDE
av v.n S. övertäcka dig
förmå v.n att övertäcka dig
träta är att släppa ett v. löst

Job 22:11
38:34
Ords.17:14

VATTENHO
tömde strax sin kruka i v.n
lade han käpparna i v.arna
skiftar byte mellan v.arna

l.Mos.24:20
30:38
Dom. 5:11

VATTENHOP

en hydda s. omslöt hm: v.ar

2.8am.22:12

VATTENKRUS
Tag likväl spjutet och v.et
1.8am.26:11
David tog spjutet och v.et
26:12
var äro konungens spjut och v.et
26:16

VATTENKÄLLA
(Hagar) vid en v. i öknen
l.Mos.16:7
jag står här vid v.n
24:13
när jag nu står här vid v.n
24:43
funnos 12 v.or och 70 palmträd 2.Mos.15:27
funnos 12 v.or och 70 palmträd 4.Mos.33:9
(Aksa:) må du giva mig v.or
Jos.15:19
må du giva mig v.or
Dom. 1:15
till alla v.or och alla bäckar
l.Kon.18:5
gick (Elisa) ut till v.n
2.Kon. 2:in
kasta igen alla v.or
3:19
alla v.or täppte de till
3:25
förvandlar hårda stenen till v.
Ps.114:8
av torr mark v.or
Jes.35:7
förbarmare föra dem till v.or
49:10
Lammet leda dem till livets v.or UPP. 7:17
(stjärnan) föll ned över v.orna
8:10
hm s. skapat hav och v.or
14:7
göt ut sin skål i ... och v.orna
16:4

Vattenledningsdammen - Ve
hans män lyckades intränga i Sions
borg och på så sätt överrumpla jebuseerna _
Efter hand leddes vatten från Gihon
längs stadens östra sida till dammen
Siloa i södra delen av »Davids stad» på
berget Ofel , se d_o _(området söder om
den nuvarande Tempelplatsen)_ Den i
Jes_7:3; 36:2 omtalade »Övre dammens
vattenledning» kan inte med säkerhet
lokaliseras, men enligt en del bibeltolkare har den att göra med Gihon
och Siloa, jfr Jes_8:6_ Övre dammen
har emellertid av många identifierats
med nuvarande Birket el-Mamilla, ca 1
km väster om nuvarande Jerusalems
gamla stadsdeL
För att säkra stadens vattenförsörjning under belägringstider, lät konung
Hiskia täppa till »Gihonsvattnets övre
källa» och leda vattnet nedåt, genom
en tunnel i berget, den över 500 m
långa sträckan till dammen Siloa,
2_Kon_20:20; 2_Krön32:30_ Se även:
Gihonsvattnet, Siloa, Jerusalem (avd_
1)_

Libanonskogshuset och Davids stad.
Den ledde ut till Ofel och till källan
Gihon i Kidrons dal_ Framför porten
låg en öppen plats, jfr t.ex_ Neh.3 :26;
8:3,16.
VATTENPORTEN
till platsen mitt emot V.
Neh_ 3:26
på öpp n a platsen framför V.
8:1
vid öppna platsen framför V.
8:3
hyddor på ö ppna platsen vid V.
8:16
över Källporten ända fram till V .
12:3 7

VATIENRIK
hela Jordanslätten var v .
gj orde öknen till en v. sjö
förvandlar klippan till v. sjö
göra öknen till en v. sjö
du skall vara lik en v . trädgård
deras själ lik en v . trädgård
var Nineve lik en v. damm

l.Mos.13:10
P s. 107 :3 5
114:8
Jes.41 :18
58:11
Jer.31:12
Nab. 2:8

VATIENSAMLlNG
v.en kallade han hav
räck ut din hand över v.ar

l.Mos. 1:10
2.Mos_ 7 :19

VATTENSTADEN
Ett lågt liggande område (el. citadell) j
eller intill staden Rabba, som Davids
härförare Joab intog. 2.Sam_12:27_
VA TIENSTRÖM
och v .marna kommo
slagregn föll, v.marna komma
störtade sig v. men mot huset
v.men störtade sig emot det

Matt. 7:25
7 :27
Luk _ 6:48
6:49

VATTENLEDNING
s. tränger fram till v.en
2.Sam. 5:8
stannade vid övre damm e ns v. 2.Kon.IS:17
huru (Hiskia) anlade damreen och v.en20:20
vid ändan av övre damm ensv.
Jes. 7:3
stannade vid övre dammens v.
36:2

VATIENSVALL

VATTENLEDNINGSDAMMEN
Dammen Siloa i Jerusalem_ Se: Siloa_
Neh3:15_

en dimma ...v.de hela marken
l.Mos. 2:6
en flod s. v. d e lustgården
2:10
dina kameler vill jag ock v.
24:14.46
och h on v .d e också kamelerna
24:46
ur den brunn plägad e man v.
29:2
vältrade stenen och v .de fåren
29:3
V.en fåren , och före n dem åter
29:7
d å v. vi f åren
29:8
v. de sin morbroder Labans får
29:10
för att v. sin faders får
2.Mos. 2:16
men Mose v.de deras får
2 :17
hämtade upp vatten och v .de fåren
2 :19
hs sådd rikligen v.d
4 . Mos.24:7

VATIENMASSOR
De övertäcktes av v.
v.na stelnade i havets djup

2.M os.15:5
15:8

VATTENPORTEN
En av Jerusalems portar i öste r, mellan

Låt icke v.et fördränka mig

Ps.69:16

VATIENÅDROR
V. t ä ppas till och hindras

Job 28:11

VATINA

Vattenledningar i dagens Israel, för bevattning
av ökenområden, som skall uppodlas.
Dess fåror v.r du
lik regnskur s. v.r jorden

De v. alla markens djur
Du v.r bergen från dina salar
v . d e skog av träd
m ed mina t åra r v.r jag dig

Ps.65:11
72:6
104:11
104:13
Pred. 2 :6
J es.16:9

åter och åter v.r jag den
27 :3
förrän det har V.t jorden
55:10
för att han skulle v. det
Hes.17 :7
skall jag v. med ditt blod
32:6
lik ett vårregn s. v.r jorden
Hos. 6:3
en källa ... v. Akaciedalen
Joel 3:18
icke föras i bet, ej heller v.s
Jana 3:7
leder den bort för att v. den
Luk.13:l5
Jag planterade, Apollos v.de
l.Kor. 3:6
kommer det icke an på den s. v .r
3:7
De n s. planterar och den s. v.r
3:8

VATTUSIKTIG
Vattusot är ett symptom på en rad
sjukdomar, särskilt hjärt-, njur- och
hjärnåkommor. Vid detta slags lidanden ökas ofta vatten anhopningen i
organismen, vilket förorsakar vätskeavlagringar under huden_ Bland de
många som botades av Jesus, var även
en vattusiktig man . Luk.14:2.
VAX
mitt hjärta är ss. v.
Ukasom v.et smälter för eld
Bergen smälta ss. v. för H .
Bergen smälta ... ss. v.et gör

Ps.22:15
68:3
97:5
Mika 1 :4

VE
Se även: Ack, sorg, bedrövelse , smärta,
dom, straff, förbannelse.

Fröll konun/{ Hiskias vallen tunnel, byggd fö r all leda valIelI från Gihonkällan till Siloadal11m el1.
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Ve
Verop förekommer ofta i Skriften som
uttryck för en människas sorg och
klagan över sig själv eller andra. En
särskild styrka har de verop som kommer från Gud själv genom hans profeter och andra tjänare. De förkunnar
Herrens vrede och dom över folk ,
grupper och individer som står honom
och hans heliga vilja emot.
Från Jesu mun ljuder verop över
t.ex . städerna Korasin och Betsaida,
Matt.ll:21 ; Luk.l0:13, de skriftlärde
och fariseerna , Matt.23:13 fL; Luk_
II :42 fL , den människa som förför
andra, Matt.l8:7, och den som förrådde honom, Matt.26:24 med par. l
Luk.6:24-26 ropar Jesus ve över dem
som här i livet har nog i sig själva och
sin rikedom, och som äger allmänt
anseende bland människor. Dessa verop står i kontrast till de saligprisning-
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Vecka - Vedergälla
ar han uttalar över sina lärjungar, som
är fattiga, hungrande, sörjande och
hatade i denna värld, v.20-23.
I Uppenbarelseboken brukas verop i
samband med de plägor och den öde·
läggelse, som drabbar den ogudaktiga
jorden före den slutliga domen. En öm
höres ropa ett trefaldigt ve över jor·
dens inbyggare, 8:13. Det första ve,
som kungörs av den femte ängeln,
beskrivs i 9:1-12, det andra som kun·
görs av den sjätte ängeln, beskrivs i
9:13-19; 11:1-14, och det tredje som
kungörs av den sjunde ängeln, beskrivs
i 11:1S ff. Samtidigt som himlarna
uppmanas till att glädja sig, jfr
11:1 S-17, ropas ett ve över jorden och
havet, eftersom djävulen har kommit
ned till dem, 12:12, han som är de
troendes åklagare, v.10, och männi·
skornas förvillare, v.9. Et speciellt ve
uttalas över det stora, ogudaktiga
Babylon, »den stora skökan», 17:1,
som drabbas av plötslig undergång,
18:10,16,19.
VE

v. dill, Moab
o v.! Vem skall bliva vid liv

4.Mos.21 :29
24:23
V. mig, H., eftersom jag sett
Dom. 6:22
(Hefta:) V. mil, min dotter
11 :35
V. oss! Ngt sådant har icke
l.Sam. 4:7
V. oss! Vem kan rädda oss
4:8
Ack v., min broder
l.Kon.13:30
ropa v. över hs boning
Job 6:3
V. mill, om jag befunnes skyldig
10:15
V. mill, att jag måste dväljas
Ps.120:5
Var är v., var är jämmer
Ords.23:29
v. den ensamme om han faller
Pred. 4:10
V. dig, du land vars konun& är
10:16
V. dig, du syndiga släkte
Jes. 1:4
säaer H.: V.! Jag vill hämnas
1:24
V. över (Ju da) själar
3:9
V. över den ogudaktige
3:11
V. eder s.läggen hus till hus
5:8
V. dem s. stå bittida upp
5:11
V. s. draga fram missgärningsstraff
5:18
V. dem s. kalla det onda gott
5:20
V. dem s. äro visa i sina egna ögon
5 :21
V. dem s. äro hjältar i att dricka
5:22
V. mil, jag förgås
6:5
V. eder s. stadgen orättfärdiga
10:1
V. över Assur. min vredes ris
10:5
Jag arme, jag arme, v. mig
24:16
V. dig, du Efraims druckna mäns
28:1
V. dig, Ariel, Ariel
29:1
V. eder, I s. söken att dööa
29:15
V. eder, I vanartiga barn, s1i8er H.
30:1
V. dem s. draga åstad till Egypten
31:1
V. dill, du fördärvare
33:1
V. dig, du härjare
33:1
V. dill s. vill gå till rätta
45:9
v. dig, du skärva bland andra skärvor 45:9
V. dill B. säaer till din fader
45:10
v. oss, vi äro fönorade
Jer. 4:13
Ack, v. mil
4:31
V. mil, jag är sönderkrosaad
10:19
V. dill, Jerusalem
13:27
V. mia, min moder, att du fött mig
15:10
V. dig, du s. bygger ditt hus med
22:13
Ack V., min broder! Ack V., syster!
22:18
Ack v., herre! Ack v., huru härlig
22:18
V. över de herdar s. fördärva
23:1
V.! Detta är en stor dag
30:7
dödsklagan efter dig: Ack v .. herre
34:5
V. mil, ty H. har lagt ny sorg
45:3
Ack v.! Du H. svärd
47:6
V. över Nebo, ty det är förstört
48:1
V. dig, Moab! Förlorat är Kemos' folk48:46
V. dem. ty deras dag har kommit
50 :27
v. oss, att vi syndade så.
Klag. 5:16
ropa ack och v. över styggelserna Hes. 6:11
V. eder, I dåraktiga profeter
13:3
V. eder s. syn bindlar till
13:18
v., v. dig (Jerusalem), säger H.
16:23
V. över blodstaden, rostiga grytan
24:6
V. över blodstaden
24:9
Jämren eder: Ack V., vilken dag
30:2
V. eder, I Israels herdar
34:2
V. över dem, de hava flytt bort
Hos. 7 :13
v. dem själva, när jag viker ifrån
9:12
V. oss, vilken da&.
Joel 1 :15
ropa: Ack v.! Ack v.!
Am. 5:16
V. eder s. åstunden H. dag
5:18
V. eder,l säkre på Sion
6:1
V. eder, I s. menen att olycksdagen
6:3
V. dessa s. tänka ut fördärvligt
Mika 2:1
V. mil! Det är mig ss. när frukten
7:1
V. dig, du blodstad
Nah. 3:1
V. die s. hopar vad s. icke
Hab. 2:6
V. dig s. söker orätt vinning
2:9
V. dig s. bygger upp städer med
2:12
V. dill s. iskänker vin åt nästa
2:15
V. dig s. säger till stocken: Vakna
2:19
V. eder s. bebon landsträckan
Sef. 2:6
V. henne, den gensträviaa
3:1
V. över denne ovärdige herde
Sak.11:17
V. dig, Korasin
Matt.11 :21
V. dig, Betsaida
11 :21
V. världen för förförelsers skull
18:7
v. den mska gm vilken förförelsen
18:7
V. eder, I skriftlärde och far!seer
23:13
V. eder, I skriftlärde och far!seer
23:15
V. eder, I hlinde ledare
23:16
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V. eder, I skriftlärde och farlseer
23:23
23 :25,27 ,29
dem s. äro havande
24:19
den mska gm vilken Människosonen 26:24
dem s. äro havande
Mark.13:1 7
den mska gm vilken Människosonen 14:21
eder, I s. iren rika
Luk. 6:24
V. eder, s. nu åren mätta
6:26
V. eder, s. nu len, I skolen sörja
6:25
V. eder, när alla mskor tala väl
6 :26
V. dia. Korasin! V. dia, Betsaida!
10:13
v. eder, I fariseer, s. given tionde
11:42
V. eder, I fariseer, s. gärna vilja
11:43
V. eder, I s. ären lika gravar
11 :44
v. ock eder, I lagkloke
11 :46
V. eder, l s. byggen upp profeternas
11:47
V. eder, I lagkloke
11:52
v. den gm vilken de komma
17:1
V. dem s. äro havande
21:23
v. den mska gm vilken han bliver
22:22
V. dem! De hava trätt in på
Jud. v.l1
V., v., v. över jordens
Upp. 8:13
Det första v. har gått till ända
9:12
efter detta komma ännu två andra v.
9:12
Det andra v. har gått till ända
11 :14
det tredje v. kommer snart
11:14
v. dill, du jord, och dig, du hav
12:12
V" v. dig, Babylon, du stora stad
18:10
V., v. dill, du stora stad
18:16,19

v.
v.
v.
v.
v.

-veck
mantelveck Ords.6:27

VECKA
Se även: Dag, månad, är, tid, sabbat,
högtid.
-vecka
bröllopsvecka l.Mos.29:27
skördevecka Jer.5 :24
årsvecka 3.Mos.2S:8
Vecka
Det hebreiska ordet för »vecka», såbita', betyder egentligen: sju tal, period
~v sju; av s!iba', sju. Det förekommer
även i l.Mos:29:27 f., där det är över·
satt »bröllopsveckll». I N.T. brukas
ordet sdbbaton, grekisk form av hebr.
Sabbåt, sabbat, vila.
Vecka betecknar i Skriften - liksom i vårt språkbruk - i första hand
en sjudagarsperiod. I skapelseberättelsen beskrivs skapelseverket som en
process inom en tidrymd av sju dagar,
med den sjunde som vilodag. Se: Sabbat. Sjutalet i l.Mos.29:27 f. syftar på
de sju dagar, som bröllopsfestligheterna varade, jfr Dom.14:12; Tobit
11:19. »Veckohögtidem) (pingsten) har
sitt namn av att den firades sju veckor
(en vecka av veckor) efter påsk. Angående sjutalet och högtiderna, se Högtid, sp.272S-26.
I Jer.S :24 talas om »skördeveckornID), som sannolikt avser skördeperioden efter påsk.
Förutom veckor av dagar och
veckor av veckor (se ovan), möter vi i
G.T. en vecka av månader mellan
purimsdagarna (lS.Adar) och lövhyddohögtiden (lS.Tishri), en vecka
av är mellan två sabbatsår och sju
veckor av år före varje jubelår.
I Dan.9:24-27 står »veckll» som beteckning för en tidrymd av sju år, en
s.k. profetisk vecka.
I N.T. omtalas »veckll» i Jesu liknelse om fariseen som fastade två gånger i
veckan, Luk.18:12, för övrigt endast i
uttrycket »den första veckodagem),
dvs. söndagen, Kristi uppståndelses
dag, Herrens dag. Den urkristna församlingen praktiserade uppenbarligen
brödsbrytelse (nattvard) varje vecka,
Apg.20:7, Gch likaså varje vecka insamling till Herrens verk och till behövande medkristna, l.Kor.16:2.

sluta ett starkt förbund för en v.
9:27
för en halv v. slaktoffer och
9:27
gått sörjande tre v.ors tid
10:2
förrän de tre v.oma gått till ända
10:3
Jaa: fastar två gånger i v.n
Luk.18:12
på första dagen i var v.
l.Kor.16:2

VECKODAG
i gryningen till första v.en
Matt.28:1
på första v.en kommo de till
Mark.16:2
visade (J.) sig på första v.ens
16:9
på första v.en kommo de, tidigt Luk.24:1
på första v.en kom Marta
Joh.20:1
På aftonen, den första v.en, kom J.
20:19
På första v.en brödsbrytelse
Apg.20:7

VECKOHÖGTID
v.en skall du hllla
2.Mos.34:22
vid eder v. helig sammankomst 4.Mos.28:26
Därefter skall du hllla H. v.
5.Mos.16:10
vid v.en och vid lövhyddohögtiden
16:16
(Salomo) offrade vid v.en
2.Krön. 8:13

VED
-ved
offerved JesAO:16
VED
huggit v. till brännoffer
l.Mos.22:3
Abraham tog v.en till brännoffret
22:6
Se, här är elden och v.en
22:7
byggde altare och lade v.en därpå
22:9
lade hm på altaret ovanpå v.en
22:9
och lägga v. på elden
3.MoB. 1:7
lägga styckena ovanpå v.en
1:8
prästen skall lägga detta ovanpå v.en
1 :12
ovanpå v.en s.ligger på elden
1:17
på v.en s. ligger på elden
3:5
bränna upp det på v. i eld
4:12
skall var morgon antända ny v.
6:12
samla ihop v. på sabbatsdagen 4.Mos.15:32
ertappade hm med att samla ihop v.
15:33
ut j skogen för att hugga v.
6.Mos.19:5
fäkreaturens ok, till v.
2.Sam.24:22
en änka s. samlade v.
l.Kon.17:10
och lägga den på v.en
18:23
andra tjuren och lägga den på v.en
18:23
lade (Ella) upp v.en, styckade
18:33
tjuren och lade den på v.en
18:33
gjuten ut vattnet över v.en
18:34
H. eld förtärde v.en
18:38
tröskvagnarna till v.
l.Krön.21:23
När v.en tager slut
OrdB.26:20
Ss. eld av v., så upptändes kiv
26:21
s. hugger v. kommer i fara
Pred.10:9
fylld av eld och av v.
Jes.30:33
göra ... detta folk till v.
Jer. 5:14
Barnen samla tillhopa v.
7:18
ss. gällde det att hugga v.
46 :22
vår egen v. måste vi betala
Klag. 5:4
Ja,lägg på mer v.
Hes.24:10
icke hugga v. i skogarna
39:10
ss. brinnande fyrfat bland v.
Sak.12:6

VEDAN
En ort som drev handel med Tyrus,
och som betalade sina varor med järn,
kassia och kalmus. Ibland har Vedan
identifierats med Waddan, mellan
Mecka och Medina, men mer sannolikt
är att namnet betecknar ett område
vid Medelhavet, inte långt från Grekland; Vedan omtalas tillsammans med
Javan, som är den hebreiska formen
för Jonien, ett gammalt namn på
Grekland. - Grundtexten är emellertid
på detta ställe osäker, och några bibel·
översättare har uppfattat stavelsen we i
we~ån som en hebreisk konjunktion
(»Och») och läser: »Och Dam). Hes.
27:19.
VEDBÖRDOR

Tänk, H., på vad s. v.lts oss
5:1
dem skall v. barmhärtighet
Matt. 5:7
Ingalunda far detta v. dig
16:22
vad s. v.its den besatte
Mark. 6:16
stor glädje v. allt folket
Luk. 2:10
Då v.es dig heder inför alla
14:10
l dag har frälsning v.its detta hus
19:9
Oss v.es detta med all rätt
23:41
att icke ngt värre må v. dig
Joh. 6:14
och detta sk.al.l v. eder
15:7
bestörtning över det s. v.its
Apg. 3:10
veta icke vad s. v.its denne Moses
7:40
veta vad där skall v. mil
20:22
att intet ont vederfors hm
28:6
den barmhärtighet s. v.its
R om. 11 :31
detta vederfors dem för att
loKor.10:11
barmhärtighet s. v.its oss
2.Kor. 4:1
det s. v.its mig snarare länt
Fil. 1:12
barmhärtighet vederfors mig
I.Tim. 1:13
att barmhärtighet vederfors mig
1:16
den nåd s. skulle v. eder
l.Pet. 1 :10
de lidanden s. skulle v. K.
1:11
ngt förunderliat v.es eder
4:12
samma lidanden v. edra bröder
5:9
glädjas över vad B. v.its
UpP.11:10
Gläd dig över vad s. v.its henne
18:20

VEDERGÄLLA
Se även: Vedergällning.
VEDERGÄLLA
1) su~, :J Hd
vända om, vända tillbaka; hif. föra
tillbaka; återgälda, betala. Se t.ex. Betala 4, Upprätta 3.
2) Sälem, D':> tV
vara fUllstäridlg, hel el. oskadad; pi.
sillem, göra hel, återställa; fullända;
framför allt: ersätta; betala, vedergälla.
Se t.ex. Betala 7, Lön 14, Frid 6, Upprätta 9, Vedergällning 2.
3) 'åiå, nio l!
arbeta; gör;; här med prep.le, till, för,
åt. Se t.ex. Arbeta 3, Fullföra 7, Gärning 1, Vedergällning 4.
4) görnal, 'I tI j
vara färdig; f~llända, fullfölja, fullgöra,
göra något (gott el. ont) mot någon;
vedergälla, löna. Se vidare: Lön 17.
S) apod{dömi, å noS iS w/J. L
avgiva, giva ifrån sig, giva tillbaka,
ersätta, betala. Se: Betala 11.
6) antapodldömi, åVTanoSiSw/J.L
avgiva i stället, ersätta, återgälda, be·
tala igen; av: prep. anti, i stället för,
och apodidömi, se S. Se: Betala 13,
Vedergällning 10.

VECKA
skall hon vara oren i två v.or
3.Mos.12:5
sju v.or från dagen efter sabbaten
23:15
sju v.or skall du räkna åt dig
5.Mos.16:9
från den dag ...skall du räkna siu v.or 16:9
70 v.or äro bestämda
Dan. 9:24
skola sju v.or förgå
9 :25
under 62 v.or skall det åter byggas
9:25
efter de 62 v.oma skall en smord
9:26

det s. v.es eder i Egypten
2.Mos. 3:16
veta icke vad s. v.its denne Mose
32:1,23
och mil har v.its vad du vet
3.MoB.10:19
skall v. dig eUer Icke
4.MoB.11:23
och allt detta v.es dig
5.MoB. 4 :30
H. mållta barmhärtighet v. dig
13:17
skolen I Ilta detaarnma v. hm
19 :19
allt vad s. hade v.its dem
Jos. 2:23
för att nåd Icke skulle v. dem
11 :20
trots allt det goda s. v.es
l.Sam. 2:32
ö"onblick av nåd v.lts oss
Esr. 9:8
vad So vederfors henne
Est. 2 :11
upphöjelse har v.lts Mordokai
6:3
Intet aldant har v.its hm
6:3
vad s. hade v.Us dem, stad&ade
9 :26
vederfors ej vad jag förskyllt
Job 33 :27
Ingen olycka skall v. dig
Ps.91 :10
Vad ogudaktige fruktar, v.es
OrdB.10:24
Intet ont v.es den rättfärdllle
12:21
Ja, allt kan v. alla
Pred. 9:2
Av min hand skall detta v.
JeB.50:11
lät denna olycka v. dem
Jer.32:23
därför har detta v.its eder
40:3
Den orätt s. v.itB mitt kött
51 :35
Du ser, H .. den orätt mil v.es
Klag. 3 :59

VEDERGÄLLA
1 skall Josef V. 088 det onda
1.Mos.50:15
2 utanförskoning v.er
5.Mos. 7:10
2 utan förskoning v.er han dem
7:10
2 har Gud v.t mig
Dom. 1:7
3 v.t hm efter hs gärningar
9:16
2 H. v.e dig för vad du liort
Rut 2:12
2 H. v.e dill med sitt goda
1.Sam.24:20
1 han har v.t mig med ont för gott
25:21
1 H. skall v. var och en
26:23
2 H. v.e den s. ont gör
2.Sam. 3:39
4 efter mina händers renbet v.er han 22:21
1 v.de mig H. efter min rlittfärdlllhet 22:25
2 på detta åkerstycke v. dig
2.Kon. 9:26
1 rätt att du v.er skyldige
2.Krön. 6:23
4 huru dessa nu v. oss
20:11
2 hm själv borde han v.
Job 21:19
2 Vem v.er hm, vad han än må göra
21:31
2 han v.er var mska efter hennes
34:11
4 har jag med ont v.t den s.
Ps. 7:5
4 efter mina händers renhet v.er han 18:21
1 v.de mig H. etter rättfärdighet
18:25
1 vederllllI dem vad de hava gjort
28:4
2 han v.er I fuUt mått ... högmod
31:24
2 al vill jag v. dem
41:11
2 du v.er efter hs &ärnin_
62:13
1 jordens domare. vedergäll
94:2
4 v.er icke efter vm miSSlärningar
103:10
1 Huru skall jag v. H.
116:12
2 den B. fir v. dig allt
137:8
1 det varder henne v.t
Ords.12:14
1 Den s. v.er 1I0tt med ont
17:13
2 Jag vill v. ont med ont
20:22
1 v. var och en efter gärnina;81'
24:12
1 jag vill v. mannen efter hs
24:29
2 och H. Bkall v. dig
25:22
2 skall han nu v. dem
Jes.59:18
2 havsiänderna skall han v.
59 :18
2 när H. v.er sina ftender
66:6
2 i dubbelt mått v. dem
Jer.16:18
2 Skall man fl v. gott med ont
18:20
2 jag skall v. dem
25:14
2 v.er fädernas missgärning
32:18
2 V.en det efter dess gärningar
50:29
2 vIII v. det vad det har liort
51:6
2 nu skall jag v. Babel
51 :24
1 tör deras gärnin_ v. dem
Hos. 4:9
1 efter hs gärningar skall han v.
12:2
2 Haven I ngt att v. mig för
Joel 3:4
5 skall din Fader v. dill
Matt. 6:4
5 Då skall din Fader v. dill
6:6,18
5 då skall han v. var och en
16:27
6 eftersom de icke förmå v.
Luk.14:14
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gOSS8l'na dignade under v.

KIag. 5:13

VEDERBÖR
De bland eder B. det v. må fara

. Apg.25:5

VEDERBÖRLIG
bära fram åt H. v.a offergåvan

3.Mos. 7 :29

VEDERFARAS

Vedergällning - Vederkvicka

Vedergällning
Att vedergälla betyder egentligen att
återgälda, ge igen, dvs. handla mot
någon på samma sätt som denne har
handlat mot en själv (jfr »betala med
samma mynt»). Jfr Ords.20:20; Kol.
3:25. Flera ord förekommer i Bibeln
för sv. kyrkobibelns »vedergälla»,
»vedergällning». Se ordanalyser under
dessa ord.
G.T.
Som juridisk princip fastslås vedergällning redan i Mose lag, den s.k. jus
talionis, bäst känd genom uttrycket
»öga för öga, tand för tand», 2.Mos.
21 :23 ff.; 3.Mos.24:19 ff.; 5.Mos.
19: 18 ff. Dessa bestämmelser togs till
en början bokstavligt, men efter hand
kom de att verkställas på smidigare
sätt. Fram mot nytestamentlig tid var
det sålunda enligt J osefus vanligt att
den förorättade kunde avgöra om den
skyldige skulle undergå kroppsstraff
eller betala penning böter. Det senare
blev regeln utom när det gällde falska
vittnen.
Självtäkt var förbjuden i Israel,
3.Mos.19 :18. Skador och förbrytelser
måste anmälas till de dömande instanserna, till en början Mose själv, senare
Mose med biträde av de äldste, 2.Mos.
18:13 ff. Då folket hade kommit in i
Kanaans land, utövades domsmyndigheten fortfarande av de äldste i enklare
saker, jfr 5.Mos.21 :19; 22:15, i svårare
saker av det levitiska prästerskapet och
speciellt utnämnda domare, jfr 5.Mos.
17:8 ff. Under domartiden var det
främst !fornarna själva som skipade lag
och rätt, jfr Dom.4:5, under konungatiden konungen personligen, 2.Sam.
15:2,6; l.Krön.18:14. Exekvering av
ålagt straff, även efter jus talionis,
utfördes omedelbart under domarens
kontroll och uppsyn, jfr 5.Mos.25:2.
Ett undantag från denna praxis var
uppgörelser i förbindelse med mord
och dråp. Dessa ordnades i regel av
familjerna utan inblandning av utomstående. Särskilt i äldre tid kom bestämmelserna om vedergällning i
sådana fall till användning i form av
den s.k. blodshämnden. Om någon
miste livet för en dråpares hand, uppfattade den dödes familj det som en
plikt att hänmas honom, och denna
praxis ingick som ett led i Israels
rättsväsen, 4.Mos.35:12,19,27; Jos.
20:9, jfr även I.Mos.9:6. Avsikten var
att förhindra blodsutgjutelse, men
resultatet blev ofta långvariga och
blodiga farniljestrider.
Mord betraktades som synd mot
Gud, 2.Mos.20:13. Herren är därför
själv vedergällningens Gud, l.Mos.9:5;
5.Mos.32:35; l.Sam.15:2 f.; Ps.94:23.
Härifrån drages linjen vidare till tanken
på Herren som den som vedergäller var
och en efter hans gärningar, Job 34: Il.
Den rättfärdige skulle ärva välsignelse,

den ogudaktige förbannelse, Ords.
12:14; l.Sam.25 :39; 2.Sam.22:21, och
så var det även beträffande hela folket,
Jes.I:19 f.; Jer.7:3 ff. Den som fruktade Herren och bekände sina synder,
skulle dock för Herrens barmhärtighets
skull undgå hans rättfärdiga vedl'rgällning, Ps.32:5; 103:8 ff.
NT.
Ä ven här är vedergällningstanken
levande. Jesus upphäver icke vedergällningen som rättsregel men fördömer
hämndlust och självtäkt och uppmuntrar till vedergällning av ont med
gott, Matt. 5 :38 ff. Vedergällning som
rättsregel åligger överheten, Rom.
13:3 f., och skall icke förekomma i det
privata livet man och man emellan. I
förhållandet till medmänniskor skall
det dagliga livet tvärtom vara bestämt
av kärlek och fördragsamhet, Rom.
12:17-21; l.Tess.5:15; 1.Pet.3:9. När
det gäller förhållandet mellan människan och Gud, vedergäller Gud det
goda med välsignelser redan här i
tiden, Luk.18 :29 f., och likaså det
onda med straff och förbannelse,
Rom. 1:1 8 ff.; l.Pet.3:10 ff.; Gal.6:7 f.
Men av det sistnämnda kan man icke
utan vidare härleda nöd, sjukdom osv.
hos den enskilda människan som en
Guds vedergällning, jfr Joh.9:2 f.
Vedergällningstanken i N.T. är väsentligen knuten till framtiden - till den
kommande domen - och icke till
nutiden. Den är inte en nyckel till
tolkning av livserfarenheterna utan
först och främst en regel för tanken på
det som väntar i framtiden, domen på
den yttersta dagen.
Vedergällningstanken fär sitt djupaste allvar i förbindelse med den
yttersta domen. Då skall alla »få igen»
allt efter vad de har gjort, gott eller
ont, 2.Kor.5:10; Matt.16:27; Rom.
2:6 ff.; Ef.6:8; Ko1.3:25 m.fl. ställen.
Grunden för vedergällningen är icke
endast gärningarnas yttre omfång och
storlek, jfr I.Kor.4:4 f., utan deras inre
kvalitet, vilken avgörs av frågan om de
är en frukt av tro, som är verksam
genom kärlek, l.Kor.13:1 ff.; jfr Jak.
2:13 ff.; Matt.25 :31 ff. Guds vedergällning består av nådelön, Matt.5:12; 6:4;
10:42; l.Kor.3:14, eller straff, Matt.
18:34 ff.; 25:41; Rom.2:8; 2.Tess.
1:8 f.; Hebr.IO:29 ff.; Upp.21:8. Se:
Dom (Guds).
I den eviga förtappelsen drages konsekvenser av vedergällningen, vilka
endast kan förstås av intensiteten i
Guds frälsningserbjudande i Kristus.
Se: Fördärv.
Vedergällningstanken kan inte avlägsnas från N.T.s förkunnelse utan att
denna därigenom blir förvanskad. Förhållandet Gud-människa är ett personligt förhållande, där människan är
absolut ansvarig inför Gud, dvs. är
underordnad hans vedergällning. N. T.s sedlighet är ej heller en sedlighet
som sker »för det godas egen skull»,
»reflexionslöst» eller »av självrespekt
eller självaktning», utan av kärlek till
Gud. Redan genom skapelsen har människan satts in i Guds kärlek och är
absolut förpliktad till att vedergälla sin
Gud hans kärleksbevis mot henne
genom att göra hans vilja. Genom att
besvara människans genkärlek med välsignelse och hennes otro och olydnad

9) antapodoma, aVra7TOa Olla
det som betalas igen, ersättning; av:
antapodldömi, se 10.
lO) antapodidömi, aVra7TOa ia WIl(
ersätta, återgälda, betala igen. Se
vidare: Vedergälla 6.
11) antapodosis, aVra7TOaOUU;
ersättning, återgäldande; av: antapodidömi, se 10.
12) I Upp.18:20 står ordagrant: ty
Gud har dömt eder dom (rättssak) av
henne; jfr Jes.34:8.

11) empiplemi, €1l7Ti7TAIJIl(
fylla i el. på, helt fylla; tillfredsställa,
mätta; pass. bli tillfredsställd el. mättad; av: prep. en, i, på, och pimplemi,
fylla (för välljudets skull har ett m
bortfallit i det sammansatta verbet).
Jfr Luk.1 :53, övers. mätta; 6:25; Joh.
6:12 (pass.) vara mätt. Pass. av verbet
förekommer även i Rom.15:24, se
Längta 14.
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v. efter hs gärningar
Rom. 2:6
V.en ingen med ont för ont
12:17
jag skall v. det. säger H.
12:19
ingen v.er ngn med ont för
l.Tess. 5:15
H. kommer att v. hm
2.Tim. 4:14
6 jag skall v. det
Hebr.10:30
5 V.en icke ont med ont
l.Pet. 3:9
5 V.en henne vad bon gjort
Upp.18:6
5 jag kommer ... för att v. var och en
22:12

VEDERGÄLLNING
Se även: Vedergälla, återgälda, ersätta,
betala, skuld, hämnd, dom, straff, lön,
förlossning.

med straff hävdar Skaparen sin
härskarvilja över sin skapelse och visar
han, att han är kärlekens garant och
det ondas besegrare.
Vedergällning
Herrens vedergällning
Han är en vedergällningens Gud,
Jer.51:56. Han är vedergällningen,
5.Mos.32:35; Rom.12:19.
Han vedergäller det goda, Rut 2: 12.
Rättfärdighet och trofasthet, I.Sam.
26:23. Välgärningar, Ords.19:17.
Han vedergäller det onda, 2.Sam.
3:39. Den som är högmodig, Ps.31:24.
Missgärning och synd, Jer.16:18.
Fädernas missgärning, Jer.32:18. Dem
som hatar honom, 5.Mos.7:1O.
Han vedergäller var och en efter
hans gärningar, Ords.24:12; Job 34:11.
Han vedergäller icke de gudfruktiga
efter deras missgärningar, Ps. l 03: 10.
Människors vedergällning
Många vedergäller gott med ont,
PS.35:12. Vi skall icke vedergälla ont
med ont, Rom.12:17; l.Tess.5:15.
Vi skall icke bjuda någon för att få
vedergällning, Luk.14: 12. Bjud dem
som ej förmår vedergälla dig, så skall
Gud ge dig vedergällning, Luk.14: 14.
Vi kan aldrig nog vedergälla Herren
alla hans välgärningar, PS.II6: 12.
Gud vedergäller, Matt.6:1-18.
I) Allmosa i det fördolda, v.2-4. 2)
Bön i det fördolda, v.5 f. 3) Fasta i det
fördolda, v.16-18.
VEDERGÄLLNING

l) sillem, D'7 el
återgäldande," ~edergällning (=straff);
av: sälem, se 2.
2) Sälem, D '; t:i
vara fullständ'ig el. hel; pi. göra hel,
återställa; ersätta; betala, vedergälla; i
Ords.13:13 pu. fä vedergällning. Se
vidare: Vedergälla 2.
3) gemulii, il 71 t:J J
gärning; vedergällnu{g, ersättning (för
en gärning); av: gämal, se Vedergälla 4.
Se: Gärning 13.
4) 'iisii, il'IOV
arbeta; gör~;Thär nif. göras, med prep.
le, till, för, åt. I Jes.3:11 står ordagrant: hans händers gärning skall göras
mot (=tillfogas el. vedergällas) honom.
Se t.ex. Vedergälla 3.
5) sillum, D1 ';J 10
ersättning; betalning, vedergällning; av:
sälem, se 2. Jfr Lön 9.
6) gemul, 7', t:J )
något som är fullbordat, gärning;
vedergällning, ersättning (för en gärning); av: gämal, se Vedergälla 4. Se
t.ex. Gärning 12, Lön 12.
7) utf.ord.
8) pe'ullii, il ';J VB
det som man gÖr:"~rbete, verk, gärning;
det man förvärvar (genom arbete), lön;
av: pä'al, göra, utföra. Se t.ex. Lön 15,
Segerbyte 2, Verk 5.

VEDERGÄLLNING
1 Min är hämnden och v.en
5.Mos.32:35
2 v. av dem s. hata mig
32:41
3 giva mig en sådan v.
2.Sam.19:36
2 giva v. ss. du vill
Job 34:33
2 den s. fruktar budet, får v.
Ords.13:13
2 lånar åt H. och får v. av hm
19:17
4 efter gärningar skall hs v.
Jes. 3:11
5 en H. hämndedag, ett v.ens år
34:8
6 v. kommer från Gud
35:4
2 förrän jag givit v.
65:6
2 ja, v. i deras sköte
65:6
7 v. för att de tände offereld
65:7
3 H. är en v.ens Gud
Jer.51:56
6 Du skall giva dem v., H.
Klag. 3:64
8 Ss. en v. giver jag hm
Hes. 29 :20
5 De komma, v,ens dagar
Hos. 9:7
9 och du därigenom för v.
Luk.14:12
10 v. vid rättfärdigas uppståndelse
14:14
9 så att de få sin v.
Rom.11:9
11 till v. av H. få arvedel
Kol. 3:24
10 få lidande till v.
2. Tess. 1:6
12 Gud utkrävt v, för eder
Upp.18:20

VEDERKVICKA
l) sii'ad, ., ;; C)
stödja, - hålla- uppe; här (om mat):
styrka. Se: Styrka (verb) 4, Stödja 6.
2) I Job 20:17 står ordagrant: Han
skall icke se på bäckarna (enligt en
annan övers. dalarna).
3) I Job 29:22 står ordagrant: och
mitt ord droppade pä dem.
4)

fuq,

::..~ c:'

vända om, vända tillbaJ.::a; hif. och pol.
föra tillbaka; här om näpäs, själ; därav
övers. vederkvicka. Se t.ex. Vedergälla I, Vika l.
5) [biilag], l ~~
grundbet. stråla, glänsa; end. hif. låta
stråla; stråla av glädje; här övers. vederkvickas. Jfr Vederkvickelse 3. Se:
Glad 15, Glädje 7.
6) rewiijä, il: ~ !
fullhet, överflöd (av dryck); av: räwä,
se 9. Många äldre översättningar har
här i stället läst rewähä, lindring, lättnad (detta ord förekommer i 2.Mos.
8:15; K1ag.3:56; jfr Hjälp 10). Ordet
rewåjå förekommer också i Ps.23:5,
övers. flöda över.
7) [kun]. i 1 J
vara fast, ha ett fast läge; här pol. ställa
upp, ställa fast, upprätta. Se t.ex.
Upprätta 7.
8) rii'ii, il ~ ~
valla, föra i bet. Se vidare: Vakta l.
9) riiwä, il I l
dricka rikligt, Tdricka sig otörstig; i
Jer.31:14 pi.; i Ords. I 1:25; Jer.31:25
hif. giva rikligt att dricka, vattna;
mätta, tillfredsställa. I slutet av Ords.
II :25 stär jorä', vilket vanligen uppfattas som hof. av räwä; soInliga betraktar det som hof. av järå, se
Skjuta 22; hif. av detta verb är i
Hos.6:3; 10:12 använt i betydelsen:
vattna, låta regna. Jfr \<al av råwä i
Ps.36:9, övers. varda mättad; Ords.
7:18 förnöja sig med; Jer.46:1O dricka
sig rusig; pi. i Ps.65:11; Jes.16:9, övers.
vattna; Ords.5:19 förnöja; Jer.34:5,7
dricka sig rusig; hif. i Jes.43:24, övers.
mätta; 55:10 vattna; K1ag.3:15 giva att
dricka.
10) sämals, l g ~
stödja, uppehålla; i HV.2:5 pi. i betydelsen: styrka, vederkvicka. Verbet
står här parallellt med pi. av råpag, se
Styrka (verb) 5. Se vidare: Stödja 5.

Vederkvickelse - Vedermöda
12) synanapauomai, ovvuvu11UVOllUt
vila sig el. hämta nya krafter tillsammans med; av: prep. syn, (tillsammans)
med, och med. av anapauo, se 13.
13) anapaUö, avu11uvw
giva vila el. ro, giva nya krafter, uppliva, uppfriska; i Filem.v.7 pass. få nya
krafter, bli upplivad el. uppfriskad
(ordagrant: de heligas innersta har
blivit upplivat genom dig, broder). Se
vidare: Ro 38.

cho, motbevisa, gendriva, vederlägga
(av: prep. kata, här med betydelsen
'emot' el. med förstärkande innebörd,
och elengchö, se 6). Verbet, som
endast påträffats i Apg.18:28, har där
som bestämning adv. eutonös, se
Kraft 42.
6) etengchö, EAhxw
avslöja; överbevisa, övertyga; tillrättavisa, vederlägga. Se t.ex. Tillrättavisa 7,
Tukt 15, Veta 37.

VEDERKVICKA
1 att I kunnen v. eder
l.Mos.18:5
1 Vederkvick dig med bröd
Dom.19:5
1 Vederkvick dig först
19:8
1 Kom hem och vederkvick
loKon.la:7
2 Ingen bäck får v. hs syn
Job 20:17
3 ss. ett v.nde flöde kommo ord
29 :22
4 H.lagv.er själen
Ps.19:8
4 han v.er min själ
23:3
5 så att iag får v.s
39:14
6 fört oss ut och V.t oss
66:12
7 arvland s. försmäktade, v.te du
68:10
8 rättfärdiges läppar v.
Ords.1O:21
9 den s. v.er andra, självv.t
11:25
4 sin herres själ v.er han
25 :13
10V.en mig med druvkakor
HV. 2:5
9 prästerna v. med feta rätter
Jer.31:14
9 iag skall v. trötta själar
31 :25
4 trösta mig och v. min själ
Klag. 1 :16
11 V.t edra hjärtan med mat
Apg.14:17
12 v. mig tillsammans med
Rom.15:32
13 de hava V.t min ande
l.Kor.16:18
13 V.t de heligas hjärtan
Filem. v.7
13 Vederkvick mitt bjärta i K.
v.20

VEDERLÄGGA
1 gives ngn s. kan v. mig
2 Är det ej så. vem vill då v. mig
3 svar varmed de kunde v. Job
4 ingen fanns s. vederlade Job
5 vederlade han judarna
6 v. dem s. säga emot

I N.T. talas mycket om de troendes
vedermöda. Jesus säger till sina lärjungar: »1 världen liden I betryck», Joh.
16:33. Paulus undervisar de nyomvända om att vedermöda alltid är
församlingens villkor i världen: »Det är
genom mycken bedrövelse, som vi
måste ingå i Guds rike», Apg.l4:22.
Och han skriver: »Så skola alla de som
vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus få
lida förföljelse»», 2.Tim.3:l2.
Dessa lidanden som Guds församling och i synnerhet hans sändebud
måste bära, är »Kristus-bedrövelseD> (se
d.o.), Kol.l :24, delaktighet i Kristi
lidanden, Fil.3 :10. Det måste uppfattas på så sätt att ett visst mått av
sådana lidanden är fastställt för församlingen, och detta mått måste fyllas,
dessa prövningar måste genomlidas,
innan församlingen kan nå sin fullkomning. Detta måste vara så, eftersom det
är en andlig lag, och den enskilde
troende såväl som hela Kristi församling, liksom Kristus själv, Hebr.2:l0,
genom lidande skall föras till härlighet.
Om vi lider med honom, skall vi också
bli förhärligade med honom, Rom.
8:17. I jämförelse med den härlighet
som skall uppenbaras på dem som tror,
betyder denna tidens lidanden intet,
8:18. »Ty vår bedrövelse, som varar ett
ögonblick och väger föga, bereder åt
oss i översvinnligen rikt mått en härlighet, som väger översvinnligen tungt
och varar i evighet», 2.Kor.4:l7. Därför skall prövningarna icke endast
bäras med tålamod, 1.Pet.4: 19, utan
med glädje, Kol.1 :24, som en förmån
som har givits den troende för Kristi
skull, Fil.l :29. Jesus uppmanar sina
lärjungar att springa upp av fröjd, när
de måste utstå förföljelser för hans
namns skull. Då är deras lön stor i
himmelen, Matt.S:ll f.; Luk.6:22 f. I
överensstämmelse med detta är det
martyrerna - de' som har burit de
största lidandena, de som har genomgått den stora antikristliga vedermödan
utan att ta emot vilddjurets märke som blir levande och regerar med
Kristus, Upp.20:4.

grundligt motbevisa el. vederlägga; av:
prep. dia, genom (här med förstärkande innebörd), och med. av kateleng-

1. Guds folks vedermöda. I synnerhet
talar Skriften om den vedermöda som
alltid har varit Guds folks lott i världen
på grund av Satans hat och världens
ondska. Prövningar möter både Guds
folk som helhet och den enskilde
troende. Israels historia börjar med
folkets betryck i Egypten, 2.Mos.3:7.
Sedan måste folket gå igenom svåra
prövningar, ej blott vedermödor som
kom över dem som straff för deras
avfall, utan också vedermödor som
drabbade dem för Herrens skull, eftersom de var ett gudsfolk, Ps.44. Flera'
av psalmerna är klagopsalmer, där psalmisten talar om de lidanden som
möter de gudfruktiga och där han
beder Herren att komma sitt förtryckta folk till hjälp, 31; 79; 83; 89.
I G.T. finns många exempel på
gudfruktiga människor, som har måst
genomgå svåra prövningar: Josef blev
såld till träl och måste tillbringa sin
ungdomstid i slaveri och fängelse,
I.Mos. kap.39 och 40. Mose utstod
lidande med Guds folk,jfr Hebr.Il:2S.
David var i åratal en utstött och en
flykting, 1.Sam_ kap.l9-31. Jeremia'
och många andra av profeterna måste
uthärda motstånd och förföljelse. Den
rättfärdige Job fick utstå de tyngsta
lidanden.

2. Den stora vedermödan. I anknytning till vad Skriften har att säga om
vedermöda i allmänhet, talar den om
en den yttersta tidens vedermöda, som
skall komma över jorden. Både G.T.
och N.T. talar om denna vedermöda,
som skall vara utan motstycke i
mänsklighetens historia, Dan.12: l;
Matt.24:2l ff. med par.
I G.T. omtalas denna vedermödans
tid i profetiorna om Herrens dag,
dagen för Herrens dom. Då är »hednafolkens stund inne», Hes.30:3, och »en
tid av nöd för Jakob», Jer.30:7, alltså
en vedermöda som omfattar både hedningarna och Israel. Ibland hänsyftas
på denna vedermöda i domsbudskap
över Israels avfall, Jes.S:30; 8:22;
30:20. Flera gånger är skildringen av
den yttersta tidens vedermöda inflätad
i profetior mot Israels grannfolk,
13:9 ff. Men det finns också rent
eskatologiska profetior med universell
syftning, där denna stora vedermöda
omtalas.
Profetsynerna framställer Herrens
dag i dramatiska bilder. Dagen kommer som en stormvind från Herren,
Jer.30:23 f., brinnande såsom en ugn,

Mal.4:l. Den är en dag av moln och
töcken, en dag då basunljud och härskri höjes, Sef.l :14 ff.; den är mörker
och icke ljus, Am.S:18_ Den kommer
som en ödeläggelse från den Allsvåldige, Joel l :15. Det är den dag, då
all falsk storhet skall bli ödmjukad,
Jes.2:l1.
N. T. talar flerstädes om den
yttersta tidens vedermöda. Johannes
döparens ord om den tillstundande
vredesdomen har otvivelaktigt som
bakgrund profetiorna om Herrens dag,
Matt.3:7. Jesu stora eskatologiska tal
rör sig till stor del om vedermödan i
den yttersta tiden, kap.24; Mark. 13;
Luk.2l. Paulus talar om de förförelser
som skall äga rum, när »Laglöshetens
människa» framträder, 2.Tess.2:3 ff. I
Johannes' uppenbarelse har skildringen
av Herrens vredes dag stort utrymme.
Den stora vedermödan är resultatet
av många olika faktorer. Det är en
»Vredens tid», då djävulen kommer ned
i stor vrede, Upp.l2:l2, när hednafolken vredgas, och människans vrede
möts av Guds vrede, 11 :18. Det är
onda mänskliga motiv bakom de krig
som utkämpas, 6:4, men också djävulskt inflytande, 16:13 ff. Samtidigt
är det Gud som råder över allt, 16:16;
Joel 3:7. Gud utgjuter sina vredesskålar över en förhärdad mänsklighet,
som icke vill omvända sig från sin
ondska.
Guds vredes dag är nära förknippad
med tillbedjan av Antikrist. När »förödelsens styggelse» står på helig plats,
skall den stora vedermödan bryta lös,
Matt.24:lS,2l med par_, jfr Dan.9:27;
12:11. Den Laglöse skall ta sitt säte i
Guds tempel och föregiva sig vara Gud,
och en stor villfarelse får makt över
människorna, 2.Tess.2:3-l2. Falska
messiasgestalter och falska profeter
skall göra stora tecken för att om
möjligt förvilla även de utvalda, Matt.
24:24 med par. Det fordras att alla
skall tillbedja Antikrists bild, Upp.
13:15, och att alla skall bära vilddjurets märke, v.16 ff.
Uppenbarelseboken skildrar i mäktiga bilder de stora straffdomar, som
kommer över jorden under denna tid,
och som utrotar först en fjärdedel av
människorna, 6:8, senare tredjedelen
av de kvarlevande, 9:18. Av Jesu ord i
Matt.24:22 framgår det, att människosläktet verkligen står i fara att bli
utrotat, om icke Gud på ett speciellt
sätt griper in och förkortar denna tid.
Profeten Jesaja har också förutsagt
dessa världsomfattande domskatastrofer, som kommer att göra människor lika sällsynta på jorden som fint
guld från Ofir, Jes.13:12; 24:1 ff.
För de utvaldas skull skall vedermödans tid förkortas, Matt.24:22 med
par. Den antikristliga vedermödan sammanfaller i tiden med Antikrists herravälde, vilket uppges till 42 månader,
Upp.l3:S. Samma tidrymd nämns icke
mindre än sju gånger i Skriften och
anges i år, månader och dagar. Dan.
7:25; 9:27; Upp. Il :2,3; 12:6; 13:5.
Tre och ett halvt år är en anmärkningsvärt kort tid jämfört med den långa tid
Gud bevisat världen sin nåd. Antingen
man uppfattar tidsangivelsen bokstavligt eller i symbolisk bemärkelse, så är
det i alla fall sagt, att det antikristliga

6093

6094

6095

6096

VEDERKVICKELSE
l) s*~uj, '1 i:lt7

dryck. Se vidare: Dryck 8.
2) marge'å, i1 ~ J.l12
viloplats; övers. vederkvickelsens ort;
av: råga', se Ro 6 (jfr Ro 28). Ordet
står parallellt med menul).å, se Vilostad 2.
3) maQligi!, n' ~ , ? :;12
glädje, munterhet; av: '[bälagl, se Vederkvicka 5.
4) anapsyxis, avel 1/1 v ~
avkylning; uppfriskning; av: anapsychö, se 5. Ordet betecknar ett
tillstånd som utmärkes av att man åter
kan andas ut på grund av att man blir
upplivad, förnyad, i sitt inre.
5) anapsychö, avu 1/Ivxw
åter svalka el. avkyla; uppfriska, uppliva; av: prep. ana (i sammansättningar
ofta = upp; åter) och psychö, andas,
blåsa; svalka, avkyla. Jfr 4.
6) anapauö, avu11uvw
giva vila el. ro, giva nya krafter, uppliva, uppfriska; i 2.Kor. 7: 13 pass.
övers. få vederkvickelse. Se vidare:
Ro 38, Vederkvicka 13.

t,

VEDERKVICKELSE
1 en v. för benen däri
Ords. 3:8
2 här är v,ns ort
Jes.28:12
3 Var skall iag finna v.
Jer. 8:18
4 tider av v. må komma från H. Apg. 3:20
6 hs ande har fått v. gm eder
2.Kor. 7 :13
5 (Onesiforus) ofta mig till v.
2.Tim. 1:16

VEDERLÄGGA
l) riQ, J ' l
strida, tvista (i synnerhet inför rätta);
här med prep. 'im, med. Se t.ex.
Tvist 3.
2) kåzab, J l J
ljuga; hfu. hif. ~;klaga (någon) för lögn.
Se t.ex. Ljuga 2, Trolös 9.
3) råSa', )iiV l
vara orättfärdig el. ogudaktig; vara
anklagad el. skyldig; här hif. anklaga,
förklara el. döma skyldig. Se t.ex.
Tukt 3.
4) Uåt-a~ l, n 2 ~
grundbet. bli el. vara klar; hif. (göra
klar=) avgöra, döma; tillrättavisa,
tukta, straffa. Se t.ex. Tukt 9.
5) diakatelengchomai,

otaKUTEA€/,XOIlUt

Job 13:19
24:25
32:3
32:12
Apg.18:28
Tit. 1:9

VEDERMÖDA
Se även: Arbete, möda, bedrövelse,
lidande, förföljelse, prövning, fattigdom, nöd, förtryck, betryck, ångest,
hån, förakt, hemsöka, vedergällning,
dom, vrede, tillkommelse, tusenårsriket, Antikrist.
Vedermöda
Skriften talar om vedermöda i flera
betydelser. Vedermöda hör med till
människornas livsvillkor, det är en
gudsdom lagd på ett syndigt släkte.
Det är en naturlig följd av synden, och
alla, både onda och goda, har mer eller
mindre del i detta. Dessutom kan
Herren låta vedermöda komma över
människor som ett direkt straff för
deras synder. »Den ogudaktige har
många plågOD), PS.32:1O. Det finns i
G.T. en mängd exempel på att Gud
låter plågor och olyckor komma över
nationer på grund av deras ogudaktighet. Jfr plågorna i Egypten, 2.Mos.,
och profetiorna om Babels ödeläggelse,
Jes.13:9 ff.;
21:1 ff.;
Jer.SO:l ff.;
51 : l ff. Herren talar genom profeten
om sina fyra svåra straffdomar: svärd,
hungersnöd, vilddjur och pest, Hes.
14:21. - I N.T. heter det att »bedrövelse och ångest skall komma över den
människas själ, som gör det onda»,
Rom.2:9.

Vedermöda

Uppfattningen att församlingen skall
genomgå den stora vedermödan, har
sedan ganunalt varit rådande i största
delen av kristenheten och är det också
i våra dagar. En del av dem som hävdar
detta, uppfattar emellertid den stora
vedermödan icke som en speciell eskatologisk vedermöda, utan som den
allmänna vedermöda som Guds församling alltid har måst utstå och som
sträcker sig över hela kyrkans historia.
För många har denna uppfattning av
flera skäl varit svår att acceptera.
Sålunda är Augustinus' åsikt, att tusenårsriket är identiskt med den kristna
tidsåldern, godkänd kyrkolära, och
detta leder då till att tusenårsriket och
den stora vedermödan löper parallellt.
Av denna orsak har postmillennianismen (uppfattningen att Kristi återkomst infaller efter tusenårsriket) likväl fö r det mesta valt att anse den
stora vedermödan som något framtida
och har gärna förknippat denna med
Gogs och Magogs uppror vid slutet av
tusenårsriket, Upp.20:8 f. Att församlingen skall genomgå denna tid av
vedermöda antages allmänt.
Samma uppfattning gör sig också
gällande hos många som hyllar en
premillennianistisk lära, sådana som
alltså tror på ett framtida tusenårsrike
och väntar Kristi återkomst före detta
rikes upprättande. Före tusenårsriket,
men först i slutet av vedermödan, skall
Herren taga sina heliga upp till sig,
krossa Antikrists makt och upprätta
sitt rike på jorden.

Till stöd för denna uppfattning
anförs för det första att man icke kan
finna något skriftställe, som klart lär
att bortryckningen av församlingen
skall äga rum före den antikristliga
vedermödan. Däremot fInns det en
mängd ställen, som förutsäger den
vedermödans tid som skall komma,
och som sporrar Guds folk till att hålla
ut intill änden. Detta måste vara
huvudavsikten med Jesu eskatologiska
tal och Johannes' uppenbarelse. Det
blir en omöjlig tanke, att N. T.s profetiska skrift, Uppenbarelseboken, som
just har som huvudinnehåll skildringen
av den yttersta tidens vedermödor,
faktiSkt icke skulle gälla den nytestamentliga församlingen, utan händelser
efter församlingens bortryckning.
Man fmner Guds folk på jorden
under hela vedermödans tid. De utvalda skulle om möjligt förvillas, Matt.
24:24, och för de utvaldas skull ,skall
den tiden bli förkortad, v.22. Uppenbarelsebokens martyrförsamling vägrar
att tillbedja vilddjurets bild och att ta
emot vilddjurets märke, Upp.13:8,15.
Det sägs ingenting om någon bortryckning av de heliga före vedermödan. Däremot heter det att )>efter
den tidens vedermöda» skall Människosonen komma på himmelens skyar,
och då skall hans utvalda samlas från
de fyra väderstrecken, Matt.24:29-31
med par. Då skall en bli upptagen och
en lämnas kvar, v.37-41 med par. Ej
heller Uppenbarelseboken har något
att säga om en bortryckning före
vedermödan. Däremot förläggs Herrens
återkomst, 19:11 ff., och den första
uppståndelsen, 20:4 ff., till tiden efter
vedermödan. Först då filas Lammets
bröllop, 19:7 ff.
Det synes som om N.T. är främmande för den tanken att det skulle
vara två tillkommelser , först en för
Guds folk före vedermödan, därefter
en efter vedermödan, då världen skall
dömas. Kristi återkomst är både till
frälsning och till dom, 2. Tess.1 :7ff. I
liknelsen om ogräset bland vetet blir
icke vetet först inbärgat, tvärtom heter
det att ogräset först skall samlas tillhopa, Matt.13:30.
De första kristna väntade Herrens
tillkommelse, men de trodde ej att den
kunde ske )mär som helst». De visste,
att Petrus skulle bli ganunal och då ge
sitt liv som martyr, Joh.21:18,19;
2.Pet.1:13 f. Paulus skrev om sin förestående död, 2.Tim.4:6. Av Jesu liknelser framgår, att det kommer att förflyta lång tid mellan Kristi himmelsfärd och hans tillkommelse, Matt.
25:19. Guds program för evangeliets
tid är omfattande, och den yttersta
tiden omtalas som något framtida.
Jerusalems förstöring måste ske före
återkomsten, Luk.21 :20-24, och den
yttersta tidens stora tecken visa sig,
Matt.24:1-30.
Av 2.Tess.2:1-8 synes det framgå,
att två bestämda tecken skall gå i
fullbordan, innan Herrens dag kommer: Avfallet måste komma och Laglöshetens människa framträda. Varken
avfallet eller Antikrist är församlingen
ovidkommande. Avfallet ses som något
som ligger i framtiden, men det kommer att uppstå, medan församlingen
ännu är på jorden, l.Tim.4:1 ff. Och

b. Bortryckning före vedermödan.
Emellertid råder i dag inom en stor del
av den evangeliska kristenheten den
uppfattningen att Kristi församling
skall bortryckas, innan den stora
vedermödan kommer. Församlingen
har alltid haft vedermöda i världen,
och denna vedermöda kommer otvivelaktigt att tilltaga mot tidsålderns avslutning, men den stora vedermödan,
Guds vredes dag, skall församlingen
icke genomgå. När Herren för en kort
tid överlänmar en upprorisk och förhärdad mänsklighet i fIendens hand, så
har han rätt att förskona sin församling från en sådan vredesdom. Man kan
inte hos de tidiga kiliastiska kyrkofäderna finna någon klar lära om församlingens lott eller villkor under den
antikristliga vedermödan. De levde
själva under de stora förföljelserna mot
de kristna och fann under sina prövningar tröst vid tanken på Herrens
tillkommelse. Flera av dem understryker vikten av att var dag vara redo
att möta honom. Hur en sådan daglig
förväntan skulle kunna förenas med
kunskapen om att en lång rad av
eskatologiska händelser ännu låg i
framtiden, synes över huvud taget inte
ha tagits upp till diskussion i fornkyrkan. När man vet att det tog
århundraden, innan centrala dogmer
som t.ex. treenighetsläran fIck sin utformning, kan det knappast anses
märkligt att eskatologiska detaljfrågor
förblev olösta.
Sedan den fornkyrkliga läran om
ett framtida, bokstavligt tusenårsrike
undanträngts, bortföll själva grunden
för en undersökning av församlingens
ställning under den stora vedermödan.
Under den tid då den katolska kyrkan
var allenarådande, var en sådan diskussion i det närmaste otänkbar. Vidare
ser vi, att reformatorerna gick tillbaka
till Augustinus i sin eskatologi, icke till
de tidigare kiliastiska fäderna. Först då
premillennianismen återupplivades i
pietismen och andra efterreformato-

riska rörelser, fick frågan om församlingens ställning under den yttersta
tidens vedermöda aktualitet.
Tanken att de gudfruktiga icke skall
genomgå den yttersta tidens vedermöda kan spåras tillbaka till judendomen. »Rabbinsk fromhet (Sanh.
98 b) väntade förskoning från den
yttersta tidens vedermöda endast för
dem som var upptagna med goda
gärningar och fördjupade i heliga studien) (J.Moffat). För judiska åhörare
var det alltså en välkänd föreställning
Jesus gav uttryck för då han sade:
>Naken alltjämt och bedjen, att I mån
kunna undfly allt detta som skall
komma», Luk.21:36., Också i G.T.
fInns exempel på att Gud tar bort de
heliga, innan han låter domen gå fram
över syndarna, jfr Jes.57:l. Noa skulle
ej gå under i syndafloden tillsanunans
med samtidens ogudaktiga, och Lot
fördes ut ur Sodom, innan Gud lät eld
och svavel regna över staden, 2.Pet.
2:5-9. Israels folk drabbades icke av de
plågor som kom över egyptierna,'
2.Mos.8:22 f. Rahab skonades då Jerikos murar föll, Jos.6:25.
De som hävdar den uppfattningen
att församlingen skall bli bortryckt
före den antikristliga vedermödan,
menar sig finna vittnesbörd om att
Gud utifrån samma rättfärdighetsprincip, jfr l.Mos.18:23-25, kommer
att ta sitt folk ut ur världen, innan han
låter sin vredesdom komma över det
antikristliga riket, Upp.16:10, och över
ett förhärdat människosläkte, som icke
vill omvända sig från sina synder,
9 :20 f.; 16: Il. Den yttersta tidens
vedermöda synes ha en något annorlunda .karaktär än de lidanden som
genom tiderna lagts på människorna.
Synden har nu mognat till förhärdelse,
därför är också »Guds vrede, hans som
lever i evigheternas evigheter», 15:7,
»iskänkt i hans vredes kalk obemängd»,
14:10. Det är »hänmdens dag från vår
Gud», som har kommit, Jes.61 :2, då en
värld som genom århundraden har
förföljt Guds församling, skall få
»lidande till vedergällning», 2. Tess.l :6.
Men denna vredesdom kan icke vara
bestämd för Guds församling. Lammets vrede, Upp.6:16, skall icke
drabba Lammets brud, 19:7. »Ty Gud
har icke bestämt oss till att drabbas av
vrede, utan till att vinna frälsning
genom vår Herre, Jesus Kristus»,
l.Tess.5:9. Vi skall »genom honom
bliva frälsta undan vredesdomen»,
Rom.5 :9. Gud har kallat oss till att
»vänta hans Son från himmelen ...
Jesus, som frälsar oss undan den kommande vredesdomen», 1.Tess.1 :10. När
Paulus talar om detta, skiljer han
konsekvent mellan »dem» och »OS8».
»De» är de som icke tror, »vi» är de som
lever i tro på Jesus Kristus. Om )Ide
andra» sägs det: de sover, 5 :6, de säger:
»Allt står väl till, och ingen fara är på
färde», då plötsligt fördärv kommer
över dem, de skall förvisso icke kunna
fly undan, 5:3, över dem kommer
»orättfärdighetens
alla
bedrägliga
konsteo) för att bedraga dem, de ger
icke kärleken till sanningen rum,
2.Tess.2:1O, därför sänder Gud över
dem villfarelsens makt, de sätter tro
till lögnen, 2: 11, de skall bli dömda,
2:12. - Men om de troende heter det:

6097

6098

6099

6100

riket och den stora vedermödan, denna
den allra mörkaste tiden i mänsklighetens historia, skall ha kort varighet.
Vedermödans tid når sin kulmen och
sitt slut med striden vid Harmagedon,
16:16, och Herrens ankomst med sina
heliga, 19:11 ff. Herren skall tillintetgöra den Laglöse genom sin tillkommelses uppenbarelse, 2.Tess.2:8. Då
har också Gud nått sitt mål med
vedermödans tid. Den visar sig vara
»födslovåndoo) i förening med en pånyttfödelse som skapar en ny tidsålder
och en ny värld, Matt.24:8 med par.,
19:28. Messiasvåndorna var i den
judiska apokalyptiken en känd beteckning för de vedermödor, som skulle
inleda messiastiden.

3. Församlingen och den stora vedermödan. Det råder olika uppfattningar
om frågan huruvida Kristi församling
skall genomgå dessa svåra vedermödor
i ändens tid. Somliga menar att så är
fallet, och att Kristi ankomst för att
hämta de sina icke äger rum förrän i
slutet av vedermödans tid. Andra hävdar, att bortryckningen av de heliga
skall ske, innan den stora vedermödan
bryter lös. För alla som väntar på
Kristi återkomst och som tror att de
som hör Kristus till då skall förvandlas
och bli bortryckta på skyar upp i
luften, Herren till mötes, l.Tess.
4:15 ff., är det en fråga av stor betydelse, om bortryckningen kommer att
äga rum före, under eller efter den
antikristliga vedermödan. För dem
som förnekar en bokstavlig, personlig
återkomst, är givetvis en sådan fråga
utan intresse, men i bibeltrogna, evangeliska kretsar har saken varit aktuell
och ivrigt diskuterad i många år.

a. Bortryckning efter

vedermödan.

när församlingen varnas för Antikrist,
så tyder detta inte på att han skall
framträda först efter det att församlingen har ryckts bort, l.Joh.2:18 ff.
När så mycket talar för att församlingen skall genomgå den stora vedermödan, fmner man det oförsvarligt att
bygga upp någon lära om bortryckning
före vedermödan utan att det fmns
klara skriftställen för detta. En sådan
lära utformades ej heller av kyrkofäderna. Reformatorerna stod också
helt främmande för den.
Dessutom fmner man det ovärdigt
för en sann Jesu Kristi stridsman att
vara upptagen med hur han bäst skall
kunna undgå att lida för sin Herre. De
första kristna prisade Gud för att de
aktades värdiga att lida smälek för Jesu
nanms skull, Apg.5:4l. Genom tiderna
har Guds församling, århundrade efter
århundrade, genomgått de svåraste förföljelser. Varför skulle då icke Gud
tillåta att hans församling i den yttersta tiden kommer att uppleva vedermöda? Man kan till slut erinra om att
nådetidens församling icke har något
löfte om härlighet utan kors. Att
förespegla församlingen detta eller ens
önska något sådant, visar blott en
lidandesskygg och köttslig inställning.

Vederpart - Vederstygglig
hedningar omtalas som skilda grupper,
en beseglad skara av Israel, 7 :4-8, och
en skara som ingen kunde räkna ur alla
folkslag, 7:9. I nådetidens församling
är det varken jude eller grek, men nu
tar Gud sig an sitt utvalda folk igen
och förbereder riket åt Israel, jfr Apg.

vi hör icke natten eller mörkret till,
l.Tess.S:S, vi hör dagen till, 5:8, låt oss
därför vaka och vara nyktra, 5:6, vi
blir bortryckta för att möta Herren,
4:17, vi skall alltid vara hos Herren,
4:17, Gud har icke bestämt oss till att
drabbas av vrede, utan till att vinna
frälsning genom Kristus, 5:9, vi skall
leva tillsammans med honom, 5:10.
Över dem som tror skall icke komma
vrede och undergäng utan befrielse
genom Herrens tillkommelse.
Det är svårt att förstå, att församlingen skulle kunna undgå att drabbas
av vredesdomen på annat sätt än
genom bortryckning före vedermödan.
När Guds vredes stora dag kommer,
Upp.6:17, skall svåra straffdomar
drabba jorden, och det på ett sådant
sätt att det är omöjligt att tänka sig,
att någon skulle bli oberörd. Det
kommer att bli hunger och pest, krig
och våld, gigantiska naturkatastrofer,
jordbävningar, stjärnor faller ned och svårt hagel; hav och floder förvandlas till blod, solen bränner människorna. Om församlingen skall genomgå denna tid, kan man knappast räkna
med någon form av »förmildrad vedermöda». Tvärtemot skulle församlingen
förutom dessa Guds vredesdomar
nödgas utstå Antikrists förföljelser.
Om församlingen skall genomgå
detta fruktansvärda, innan Herren
hämtar sitt folk, så är det svårt att
förstå, att det bland de första kristna
kunde uppfattas som något åtråvärt att
höra till dem som icke skulle »avklädas», utan >>överklädas», 2.Kor.S :4, som
icke skulle dö, utan förvandlas vid
Herrens ankomst. Jfr Joh.21 :23. Om
Kristi återkomst var en händelse, som
ännu låg ett gott stycke inne i framtiden, och om den mest fruktansvärda
tiden i mänsklighetens historia låg
mellan nuet och återkomsten, så måste
det vara längt bättre att få dö och vara
med Herren, jfr Fil.2:23. Fruktan för
»Herrens dag», Guds vredesdag med
dess väldiga domar, kunde skrämma de
troende, 2.Tess.2:2. >Når Herres, Jesu
Kristi, tillkommelse och huru vi skola
församlas till honom», 2:1, var däremot församlingens tröst, I.Tess.4:18,
och dess saliga hopp, 4:13. När Jesus
talar om den yttersta tidens tecken,
säger han ej att vredesdomen närmar
sig för de troende, utan att förlossningen nalkas, Luk.21:28, och detta
säger han, eftersom de skall kunna
undfly allt det som skall komma,
21 :36. Ordet till församlingen i Filadelfia är ett löfte till hela Guds sanna
församling: »Eftersom du har tagit vara
på mitt bud om ståndaktighet, skall
ock jag taga vara på dig och frälsa dig
ut ur den prövningens stund, som skall
komma över hela världen för att sätta
jordens inbyggare på prov», Upp.3:IO.
Det är många skriftställen som
synes förutsätta, att församlingens
bortryckning kommer att äga rum före
den antikristliga vedermödan. Ä ven
om detta inte uttryckligen sägs på
något ställe, finns det inte heller något
ställe som säger att församlingen skall
genomgå vedermödans tid, innan
Herren kommer. Benämningen »församling» finns ej i de kapitel i Uppenbarelseboken som skildrar den stora
vedermödan. Att det här är tal om en
ny tidsålder framgår av att judar och

F ör övrigt har anhängarna av den
uppfattningen att församlingen skall
ryckas bort före den stora vedermödan, utarbetat ett omfattande och
detaljerat program för den yttersta
tidens händelser. Man skiljer mellan
Israel och församlingen, och mellan
nådetidens församling och de heliga
under vedermödans tid. De sistnämnda, tänker man sig, har blivit
omvända efter församlingens bortryckning. Men tror att Kristi återkomst
skall ske i två etapper. Först skall han
komma för att hämta sitt folk, något
som skall ske före vedermödan. Nådetidens församling kommer då att
ryckas upp i luften Herren till mötes
och föras till fadershuset med de
mänga boningarna, Joh.14:2, kanske
det nya Jerusalem, som kommer ned
från himmelen, Upp.21 :2. Sedan
vedermödan har gått över jorden, skall
så Kristus uppenbara sig med sina
heliga och upprätta sitt rike, 19: 11-16.
Den första uppståndelsen, där Kristus
själv var förstlingen, I.Kor.IS:20, och
de som uppstår vid Kristi ankomst,
själva skörden, IS :23, kommer så att
få sin efterskörd och fullkomning
genom att martyrerna från vedermödans tid uppstår och regerar med
Kristus, Upp.20:4.
Man pekar också på att Antikrist
inte kan uppenbaras, innan den som
håller hans rnakt tillbaka är röjd ur
vägen. Detta, menar man då, är Guds
församling, som är den helige Andes
tempel och har försoningens ämbete,
2.Kor.S:18. Först när jordens salt och
världens ljus är borttaget, kommer de
antikristliga krafterna att få fritt spelrum, 2.Tess.2:7 ff.
Det viktigaste argumentet för läran
om församlingens bortryckning före
vedermödan är, att detta stämmer med
profetiorna om att Herrens återkomst
skall ske oväntat och plötsligt. Om
församlingen skall genomgå den stora
vedermödan innan Herren kommer, så
betyder detta, att det är en rad ouppfyllda profetior mellan dagen i dag och
Kristi återkomst. F ör troende som
lever före Antikrists framträdande
måste förhoppningen om återkomsten
alltså då gälla en framtida händelse
som ligger åtskilliga år in i det kommande. Men detta är nästan omöjligt
att förena med alla de ord i Bibeln som
uppmanar Guds folk till att vaka och
vara beredda, eftersom man icke vet
dag eller stund då Herren kommer.
Om man däremot håller fast vid att
församlingens bortryckning kommer
att ske före den antikristliga tiden, så
sätter man ingenting mellan nuet och
Kristi återkomst. Det ges rum för alla
de tidstecken som undan för undan
måste inträffa, men man kräver in te
fler tecken för att ha en daglig förväntan av Herrens ankomst.
Bland dem som står för den uppfattning som här refererats, har somliga hävdat en partiell bortryckning:
endast en utvald och särskilt helgad del
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1:6.

av församlingen kommer att ryckas
bort. Till stöd för denna uppfattning
anför man de skriftställen som uppmanar till att vaka i bönen, Matt.
24:42 ff. med par.
Nu måste det understrykas, att det
skulle vara ödesdigert för en kristen att
ringakta så allvarliga förmaningar. Likväl bör dessa ord inte utläggas därhän
att de kommer att betyda, att somliga
Guds barn skulle bli lämnade kvar när
Herren kommer. Det är den som icke
»förbliver i honom», som kommer att
med skam nödgas gå bort från honom
vid hans tillkommelse, l.Joh.2:28,
men den som icke förbliver i Kristus,
är icke heller en kristen, Joh.IS:6. Den
tanken är fullständigt främmande för
N.T., att Guds församling, Kristi
kropp, skulle uppdelas i två grupper,
en grupp som aktas värdig att bli
bortryckt och en som icke aktas värdig. Tvärtom heter det att »alla skola vi
bliva förvandlade» vid den sista basunens ljud, I.Kor.IS:SI f., och att de
som skall få del i uppståndelsen vid
Herrens tillkommelse, är »de i Kristus
döda», l. Tess.4: 16. Man bör akta sig
för att frånröva församlingen dess
hopp genom att överföra själva slutfrälsningen in i Guds eviga rike från
nåd till gärning.
c. Bortryckning under vedermödan.
En ganska stark falang av bibeltroende
kristna intar en mellanställning mellan
dessa två huvudlinjer. Den hävdar att
församlingen skall ryckas bort under
vedermödan, innan denna når sin höjdpunkt, innan själva vredens tid bryter
in. Jfr Upp.7:14: »Dessa äro de som
komma ur den stora bedrövelsen».
När det gäller de allmänna gudsdomar, som i ändens tid går över
världen, såsom hunger, pest, krig och
naturkatastrofer, måste församlingen
genomlida dessa. Likaså skall den vara
tvungen att utstå Antikrists förföljelser
och angrepp. Däremot skall församlingen icke bli föremål för Guds sista
vredesdom över det antikristliga riket;
när den stora vedermödan i den bemärkelsen tar sin början, skall församlingen ryckas bort vid Jesu tillkommelse. Då är också nådetiden slut. När
församlingen hämtas, stänges dörren,
Matt.2S:1O, och den totala vreden
inträder. Se för övrigt: Tusenårsriket.
VEDERMÖDA

l) 'issåboH, 1 i J 11 J!

plåg~: s~ärta; möd~: besvär; av: 'å~a~,
se 6. Se vidare: Möda l.
2) telå'å, il ~ Z~
utmattning, möda. Se vidare: Möda 8.
3) 'åmål, 'I Q J!
möda, tungtT ;rbete; vedermöda. Se
t.ex. Möda 5, Olycka 3, Våld 19.

7) såbå', ~ J;;
här: kngshär~ Tkrigstjänst; krig, strid
(även i överförd betydelse: kamp,
möda; jfr ordets användning i Job 7:1;
14:14). Se t.ex. Strid 6.
8) '1il}ogå, ill i JE
arbete; tjänst. S~ vid~re: Tjänst 4.
9) 'osäb, J 11'J!
= 'ä~ä~: se 6.·:Se: Smärta 2.
lO) thlipsis, eAtl/! te;
betryck, trångmål, nöd, bedrövelse. Se
t.ex. Bedrövelse 11, Nöd IS.
VEDERMöDA
1 v. när du bliver havande
l.Mos. 3:16
1 Med v. skall du nära dig
3:17
2 v.or s. de haft att utstå
2.Mos.18:8
2 v.or vi haft att utstå
4.Mos.20:14
3 H. såg vår v.
5.Mos.26:7
3 icke lida att se Israels v.
Dom.l0:16
2 för ringa all den v.
Neh. 9:32
3 nätter av v. min lott
Job 7:3
4 de hava stora v.or
Ps.16:4
3 Se till mitt lidande och min v.
25:18
5 fria ifrån v.or äro de
73:4
6 äten edert bröd med v.
127:2
3 höra upp att tänka på v.
Ords.31:7
9 fl ro från din v. och ångest
Jes.14:3
7 att dess v. är slut
40:2
3 av den v. hs själ utstått
53:11
S elände och svåra v.or
Klag. 1:3
2 och omvärvt mig med gift och v.
3:5
7 uppenbarelsen bådar stor v.
Dan.l0:1
10 då skall bliva en stor v.
Matt. 24:21
10 efter den tidens v. skall solen
24:29
10 skall bliva en tid av v.
Mark.13:19
10 efter v.n skall solen förmörkas
13:24
10 kommer icke ihåg sin v.
Joh.16:21
10 över sig lekamliga v.or
l.Kor. 7:28
10 vill jag sända stor v.
UPP. 2:22

VEDERPART
l) 'isril}, J'! tV'~
eg, tvisteman; motpart, motståndare;
'is, man; ri~, strid, tvist (inför rätta).
2) rea', J! l
en som maii umgås med; nästa. Se
vidare: Nästa l.
VEDERPART
1
2
2
2

finge min v.s motskrift
Job 31:35
sedan kommer v.en
Ords.iS:17
om din v. kommer dig på skam
25:8
Utför din egen sak mot din v.
25:9

VEDERSAKARE
l) 'anse ma~~!, n l11g '~.) ~
ego trätomän; motståndare; 'anSe, cstr.
plur. av 'is, rnan; ma~~u!, gräl, träta,
tvist; av: [nå~ j, gräla, träta, tvista.
Detta verb förekommer i nu. i 2.Mos.
2:13; 21 :22; 3.Mos.24:10; 2.sam_14:6;
i hif. i 4.Mos.26:9; Ps.60:2; på de
senare ställena övers. sätta sig upp Cal,
emot), resp. vara i fejd ('ä!, med).
2) antikeimai, aVTiK €tJlat
ego ligga emot; stå emot; här part.
antikeimenos, som står emot, motståndare. Se vidare: Strid 30.
3) antidikos, aVT iö tK oe;
motståndare i en rättegång, motpart.
Se vidare: Motpart 3.
VEDERSAKARE
1 Du skall söka efter dina v.
2 ingen av edra v. stå emot
2 v.n s. upphäver sig över
3 Eder v .• djävulen, går

Jes.41:12
Luk.21:15
2.Tess. 2:4
1.Pet. 5:8

VEDERSTYGGLIG
Se även: Styggelse, avgud, avgudadyrkan, förödelsens styggelse.

4) 'a~~;il!ä!, n J. ~ 2
plåga, smärta, bedrövelse; av: 'å~a~, se
6. Se vidare: Ond 20.
5) lJar~ubbå, il ~ ~ llJ
band, boja; smärta, ·plåga. Ordet förekommer end. i plur. .\lar~ubbo!; i
Ps.73:4 övers. vedermödor; Jes.S8:6
bojor.
6) 'Ii~äl}, J ~ V.
plåga, smärta; bedrövelse; tungt arbete,
möda; av: 'å~p, plåga, tillfoga smärta,
bedröya (se Bedröva l). I PS.127:2
står: lä.\läm hå'äsä~im, mödornas bröd.
Se: Hård II, Möda 6.

l) piggul, '11 J,?
något avskyvärt, vederstygglighet.
Ordet brukas end. om orent offerkött.
I Jes.6S:4 står: perale (el. merale) piggulim, övers. vederstygglig spis (se även
Spis 3); Hes.4:14 be Sar piggul, övers.
kött som räknas för vederstyggligt.
2) sli~ä~, y ~t:i
avsky; det
avskyr, vederstygglighet. Se vidare: Styggelse 2.
3) to'ebå, il J J! i n
avskyVfu-dhet, T ~ederstygglighet; av:
[tå'a~], se 4. Se vidare: Styggelse l.

6103

6104

VEDERSTYGGLIG

nian

Vederstygglighet - Vemhelst

4) [tå 'ab l, J l7 fl
vara avskyvärd~
göra avskyvärd. Se
t.ex. Bedriva 12, Styggelse 4.
5) td/;Jäl, ';>:J n.
beblandelse, . olovligt el. onaturligt
könsumgänge; trol. av: bälal, blanda
samman, röra ihop. Jfr Fel I.

V. har låtit dig förstå
I.Mos. 3 :11
(Sara:) V. skulle hava saet Abraham
21:7
Jag vet icke v. s. gjort detta
21:26
frAa;ade: V .s dotter är du
24:23
jag frågade henne: V.s dotter är du
24:47
(Rebecka:) V . är den mannen
24:65
(lsak.:) V. är du, min son
27:18
Hs fader lsak fråKade: V. är du
27:32
(Isak:) V. var då den jägaren
27 :33
V . tillhör du, v . tillhöra djuren
32 :17
Se efter v. denna signetring
38 :25
Vi veta icke v. s. lagt penningarna
43:22
V. har satt dig till hövding
2.Mos. 2:14
V. är jag, att jag skulle gå till
3:11
V. har givit mskan munnen
4:11
v. ,ör henne stum eller döv
4:11
V. är dig lik, du härlige
15:11
v. det vara må s. äter
3.Mos. 7:25
H. göra kunnigt v. s . hör hm
4.Mos.16:5
och v. s. är den helige
16 :6
V. kan stå emot Anaks barn
5.Mos. 9:2
icke vet v. s. har dödat hm
21:1
om du icke vet v. det är
22:2
V. vill för oss fara upp till bim.
30:12
V. vill för oss fara över till
30:13
Säll är du, Israel, ja, v. är dig lik
33:29
utväljen v. I viljen tjäna
Jos.24:15
V. skall draga upp mot
Dom. 1:1
V . har gjort detta
6 :29
V. begynna striden mot Ammons
10:18
frigade efter v . s. gjort detta
15:6
V. har fört dig hit
18:3
V. skall först draga ut i striden
20:18
(Boas:) V. tillhör den unga
Rut 2 :5
bos v. hon hade arbetat
2 :19
(Boas) sade: V . är du
3 :9
v. kan göra sig till medlare
l.Sam. 2:25
V. kan rädda oss från Guds hand
4:8
V. kan bestå inför H.
6:20
till v. skall han draga bort
6 :20
V . tillhör allt vad härligt är
9 :20
V. är di dessas fader
10:12
sen efter v . s. har gAtt ifrin oss
14:17
v. är den oomskurne filiste
17 :26
it v. har du överlämnat fårhjorden
17 :28
V.s son är denne ynglina:, Abner
17:55

v.s son den unge mannen är
17 :56
V .s son är du, yngling
17 :58
David svarade Saul : V. är jag
18:18
V. skall omtala för mig detta
20:10
V. bland dina tjänare så betrodd
22:14
v. s. har sett (David) där
23 :22
Efter v. har Israels kon. dragit ut
24 :15
Efter v. är det du jagar
24:15
V. är David, v . är Isais son
25 :10
V . vill gå med mig ned till Saul
26 :6
v. har uträckt sin hand mog H . smorde 26:9
V . är du s. ropar till konuneen
26 :14
V . skall jag då mana upp åt dill
28:11
V. tillhör du, varifrån är du
30:13
v. skulle vilja lyssna till eder
30:24
frågade (Saul) mig v. jag var
2 .Sam. 1:8
Abner lät sä&a: V. tillhör landet
3:12
(David:) V. är jag, H.
7:18
V. var det s. slog ihjäl Abimelek
11 :21
V. vet, kanhända bliver H. mig nådig 12:22
v. törs då fråga : Varför gör du så
16 :10
V. är Gud förutom H.
22 :32
v. är en klippa förutom vår Gud
22 :32
v. s. skall sitta på kon . tron
l.Kon. 1 :20
v. s . skall sitta pi konungens tron
1 :27
v. fÖmlår väl eljest att vara domare
3:9
v. s. had e lust därtill
13:33
Då frågade Abab : Gm v.
20:14
V . skall begynna striden
20:14
V . vill locka Ahab att draea upp
22 :20
v. håller med Israels kon.
2 .Kon. 6:11
(Jehu:O Till v. av oss alla här
9:5
V. håller med mig? V. ?
9 :32
v. har slagit ihjäl alla dessa
10:9
På v. förtröstar du då
18:20
mot v. har du upphävt din röst
19 :22
(David:) V. är jag, H., Gud
l.Krön.17 :16
v. skall eljest vara domare
2.Krön. 1 :10
V. förmår bygga hm ett hus
2:6
V. är då jae att ja, skulle kunna
2:6
H. sade: V. vill locka Ahab
18:19
V. har givit eder tillåtelse
Esr. 5:3
V. har Kivit eder tillåtelse
5:9
V. vet om du icke just för
Est. 4:14
V. skulle konungen bevisa ära
6:6
V. är den s. fördristat sig
7:5
V. kan hålla tillbaka sina ord
Job 4:2
v. finnes s. svarar dig:
5 :1
Av hs skörd äter v. s. är hungrig
5:5
v. vill äta den mat s. ej har smak
6:6
v. finner behag i slemörtens saft
6 :6
v. kan trotsa hm och dock slippa
9:4
ban griper sitt rov, v. kan hindra
9:12
V . kan säga till hm: Vad gör du
9:12
V . ställer mig till ansvar
9:19
Är det ej han s. gör det, v. är det
9 :24
kalla till doms, v. kan di hindra
11:10
ty v. är den s. ej begriper slikt
12:3
V. kan icke lära gm allt detta
12:9
mitt hopp, v. får skåda det
17 :15
V. vigar ens förehilla en sidan
21 :31
V. vedergäller hm
21:31
hs vilja ory&&li&, v . kan hindra hm
23:13
v. vill dA. vederlägaa mia
24:25
v . kan ,öra mina ord om intet
24:25
V . finnes s . förmår räkna hs skaror
25:3
v. överstrålas ej av hs ljus
25:3
V . gav dig kraft att tala sådana ord
26:4
v.s ande var det s. kom till orda
26:4
v. skulle kunna fatta det
26:14
V. har bjudit hm att vårda sig om
34:13
och v . lade på hm bördan
34:13
V . vågar dA. fördöma
34:29
Ja, v. vill väl skåda hm
34:29
V . har föreskrivit hm hs väg
36 :23
v. kan säga: Du ,ör vad orätt är
36 :23
V . är du s. stämplar vishet ss.
38:2
V. har fastställt hennes mått
38:5
v. spände sitt mätsnöre ut över
38 :5
v. lade hennes hörnsten
38 :6
v. satte dörrar för havet
38:8
V . har åt regnflödet öppnat en ränna 38 :25
v. han är s. födde daggens droppar
38:28
v. är hon s. födde him. rimfrost
38:29
V . har lagt vishet i mörka molnen
38 :36
v. gav förstlnd åt järtecknen
38 :36
V . håller med sin vishet räkning på
38 :37
him . fåglar, v. häller ut dem
38:37
V. är det s. skaffar mat åt korpen
39:3
V. har skänkt vildåsnan bennes frihet 39:8
v. har lossat den skyggas band
39:8
V. kan fånia hm
40 :19
v. borrar en snara gm hs nos
40:19
V . vågar sätta sie: upp mot mig
41 :1
V. bar först givit mig ngt
41 :2
V. mäktar rycka av hm hs pansar
41:4
V . vigar sil in mellan hs käkars par
41:4
Hs gaps dörrar, v. vill öppna dem
41:5
V. var då jag s. i oförstånd
42:3
V . skall lita oss se det lott är
Ps. 4:7
v. tackar dig i dödsriket
6:6
v. är herre över oss
12:5
H., v. får bo i din hydda
15:1
V. får dväljas på ditt heli&a bera;
15:1
v. är Gud förutom H.
18:32
v. är en klippa utom vår Gud
18 :32
V . märker själv huru ofta han felar
19:13
V. får iå upp på H. berg
24 :3
V. är då ärans konung? Det är H.
24 :8
V . är då denne ärans konung
24 :10
för v. skulle jag frukta
27 :1
för v . skulle jag rädas
27:1
H ., v. är dig lik
35:10
veta icke v. s. skall få det
39:7
ty v. skulle höra det
59:8
V. skall föra mig till fasta staden
60:11
v. leder mig till Edom
60:11
V. skulle se oss
64:6
o Gud, v. är dill lik
71:19
V . har jag i himmelen utom dig
73 :25
v. kan bestå inför dig
76:8
v. är en gud si stor s. Gud
77 :14
H .• härskarornas Gud, v. är dig lik
89:9
V . räddar sin själ från dödsrike ts
89 :49
V . besinnar din vredes makt
90 :11
V. står upp till att försvara mig
94:16
v. bistår mig mot ogärningsmännen
94:16

V . kan uttala H . väldiga gärningar
106 :2
V . skall föra mig till fasta staden
108 :11
v.leder mig till Edom
108:11
v. är ss. H ., vår Gud
113:5
\' . i himmelen och på jorden
113:6
H .. v. kan då bestå
130:3
v. kan bestå för hs frost
147:17
brutet mod, v. kan bära det
Ords.1S:14
v. kan finna en man att lita på
20:6
V. kan säga: Jag har bevarat mitt
20:9
V . vet när deras ir få olycklig ände
24 :22
dåre n lejer,leje r v. s. kommer
26 :10
v. kan besti mot svartsjuka
27:4
V . har stigit upp till himmelen
30 :4
V . har samlat vinden
30:4
V. har knutit in vattnet
30:4
V . har fastställt jordens gränser
30:4
v. vet om denne skall vara vis
Pred. 2 :19
V. kan äta, v. kan njuta
2 :25
V. kan veta om mskornas ande
3:21
v. kan föra henne tillbaka
3:22
fö r v. mödar jag mig di
4:8
v. vet vad gott s. skall hända
7:1
v. kan säga om en mska vad s. skall
7:1
v. kan göra rakt vad han gjort krokigt
7:14
v. kan u !grunda det
7 :25
V . är lik den vise
8:1
v. förstår att uttyda en sak
8:1
v. kan säga: Vad gör du
8 :4
v. kan säga henne huru ngt kommer
8 :7
v. kan säla en mska vad s. skall ske
10:14
V . är hon s. kommer hitupp
HV. 3 :6
V . är hon s. där blickar fram
6:9
V . är hon s. kommer hitupp
8:5
v . begär då av eder det
Jes. 1 :12
V . skall jag sända
6:8
v. vill vara vår budbärare
6:8
Till v. viljen I fly
10:3
v. kan då a;öra det om intet
14:27
v. kan avvända den
14:27
v. tänker du lä&&a här
22 :16
V . beslöt detta över Tyrus
23 :8
V. är det han vill lära förstånd
28:9
v. skall han få att giva akt pi
28 :9
V. ser oss, v . känner oss
29:15
V. kan härda ut vid förtärande eld
33:14
v. kan bo vid en evig glöd
33 :14
På v. förtröstar du då
36 :5
V . har du smädat och hädat
37:23
mot v. har du upphävt din röst
37:23
V. är det s. mäter havens vatten
40:12
V . väger bergen på e n våg
40:12
V . kan utrannsaka H. A .
40:13
v. kan giva hm råd och undervisa
40 :13
Vid v. viljen I då likna Gud
40:18
Vid v. viljen I då likna mia:
40 :25
v. har skapat allt detta
40:26
V. har i öster låtit denne uppstå
41:2
V. har verkat och utfört detta
41:4
V. förkunnade detta förut
41 :26
V. är blind, om icke min tjänare
42 :19
V. är så blind s. min legosven
42:19
V. har lämnat Jakob till skövling
42:24
V . bland dem finnes
43:9
v. kan då avvända det
43:13
v. talar ss. jag har gjort
44:7
V . har lAtit eder höra detta
45:21
Med v . viljen I likna mia;
46:5
och med v. viljen I sammanställa mig 46:5
V. bland dessa har förutsagt detta
48:14
V. har fö tt dessa åt mill
49 :21
v. har då fostrat dessa
49 :21
v. vill di gi till rätta med mig
50:8
V. vill vara min anklagare
50:8
v. vill då döma mia: skyldig
50 :9
V . är bland eder s. fruktar H .
50 :10
V. är då du att du fruktar för
51 :12
v. visar dig medlidande
51 :19
v. trodde vad s. predikades
53:1
för v. var H. arm uppenbar
53:1
men v. i hs släkte betänker detta
53:8
över v. lören I eder lustie:a
57;4
För v. räddes och fruktade du
57:11
V. är han s . kommer från Edom
63 :1
V . har bört nit sådant
66 :8
v. har sett ngt dylikt
66:8
inför v. skall jag tala
Jer. 6:10
V. är en vis man, att han förstAr
9:12
till v. har H. mun talat
9:12
V. skulle icke frukta dig
10:7
v. kan hava misskund med dig
15:5
v. kan ö mka dig
15:5
v. kan vilja k o mma att friga
15:5
v. kan förstå det
17:9
V. kan falla över oss
21 :13
v. kan tränga in i våra boningar
21 :13
jag giver den åt v . jag vill
27 :5
V. är denne s . stiger upp ss.
46 :7
V. skall väl komma åt mig
49 :4
Ty v. är min like
49 :19
v. kan ställa mig till ansvar
49 :19
Ty v . är min like
50 :44
v. kan ställa mig till ansvar
60:44
akta på v. du så har hemsökt
Klag. 2:20
V. sade, och det vart
3 :37
klagOsång: V . var ss. Tyrus
Hes.27:32
V . kan förliknas med dia
31:2
den Höagte giver åt v. han vill
Dan. 4:14
den Höaste liver åt v. han vill
4 :22,29
V. han ville dödad e han
5:19
och v. han ville lät han leva
5:19
v. han ville upphöjde han
5 :19
och v. han ville ödmjukade han
5 :19
den högste Guden upphöjer v. han vill 5 :21
H . dag ...v. kan uthärda den
Joel 2 :11
v. skulle dl icke frukta
Am. 3:8
När H . talar, v. skulle icke pro fetera
3:8
V. kan störta mia ned till
Ob. v.a
för v.s skull denna olycka
J o na 1:7
för v.s skull denna olycka k o mmit
1:8
V. vet, kanhända vänder Gud då om
3:9
V. är då upphovet till
Mika 1:5
v. till Juda offerhöjder
1:5
v . han är s. bestämt det
6:9
V . är en sådan Gud s. du
7:18
V. kan bestå för hs ogunst
Nab. 1:6
v. kan uthärda hs vredes glöd
1 :6
men v. kan ömka det
3 :7
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6) bdelyktos, (3ö EAvKToe;

motbjudande, avskyvärd; av: bdelyssö,
se Styggelig 3.
7) miseo,

J.1W€W

hata, avsky; i Upp.l8:2 perf. part.
pass. hatad, avskydd. Se: Avsky 5,
Hat 4, Motståndare 9.
VEDERSTYGGLIG
l v. spis i sina kärl
Jes.65:4
1 kött s. räknas för v.t
Hes. 4 :14
2 allahanda bilder av V.8 kräldjur
8:10
3 dina V.8 eländiga avgudars skull
16:36
16:52
4 bedrivit v.are synder än de
6 V.8 och ohörsamma mskor
Tit. 1:16
7 orena och v.a fåglar
Upp.18:2

VEDERSTYGGLIGHET
1
5
1
5

det skall anses ss. en v.
3.Mos. 7:18
skaffa med ngt djur ... det är en v.
18 :23
så är det en v.
19:7
de hava bedrivit en v.
20:12

VEDERVÄRDIGHETER
I) hybris,

v{3p te;

övermod, självsvåld; förolämpning,
kränkning. Se: Misshandling 4.
2) lype,

All1fT/

lidande, smärta; sorg, bedrövelse; i
I.Pet.2:l9 plur. lidanden; sorger. Se
t.ex. Sorg 21.
VEDER V ARDIGHETER
1 sjöresa att medföra v .
l kunnat spara eder dessa v .
2 tåligt uthärdar sina v.

Apg.27:10
27:21
l.Pet. 2:19

VEDHUGGARE
din v. såväl s. vattenbärare

bliva v. och vattenbärare
aldrig upphöra att vara trälar, v.
skulle bliva v. och vattenbärare

5 .Mos.29:1l
Jos. 9:21
9:23
9 :27

VEDOFFER
kastade lott angående v.ret
huru v.ret skulle avlämnas

Neh. 10:34
13:31

VEDPINNAR
samlat ihop ett par v.

1.Kon.17:12

VEK
Själva det v.a på hs buk

Job 41:14

VEKE
en tynande v . skall han icke
de hava slocknat ss. en v.
en rykande v. skall han icke

Jes.42:3
43:17
Matt.12:20

VEKLIGHET
levde iv. och stor yppighet
5.Mos. 28:54
s. levde i v. och yppighet
28:56
i sldan yppighet och v. att hon icke
28:56

VEM·

över v. gick ej din ondska
3:19
v. är den s. vill förakta
Sak. 4:10
och se v. de hava stungit
12 :10
v. kan uthärda hs tillkommelses
Mal. 3 :2
v. kan bestå när han uppenbarar sig
3:2
v. har ingivit eder att söka
Matt. 3:7
med v. driva edra egna anhängare ut
12:27
V . säger folket Människosone n vara
16:13
V. sägen då l mig vara
16:15
V . kan då bliva frälst
19:25
V. är denne
21 :10
v. har givit dig sådan myndi&het
21 :23
V.S bild och överskrift är detta
22 :20
v.s son är han
22 :42
v. var det s. slog dig
26 :68
Jag vet v. du är, du Guds
Mark. 1:24
V . kan förlåta synder, utom Gud
2 :7
V. är di denne. eftersom både vinden
4 :41
V. rörde vid mina kläder
5 :30
ändå frlgar du: V . rörde vid mi,&
5 :31
V . säger folket mig vara
8:27
V . säa;en då I mig vara
8:29
V. kan då bliva frälst
10:26
V . har givit dia myndi&h e t
11 :28
V .s bild och överskrift är detta
12:16
V. skall it oss vältra bort stenen
16:3
v. har ingivit eder söka
Luk. 3 :7
v. jag vill kan jaa: giva den
4 :6
Jag vet v. du är, du Guds Helige
4 :34
V. kan förlåta synder, utom Gud
5:21
v. han är lik, det skall jag visa
6 :47
V. är denne s. förlAter synder
7:49
V . är då denne
8:25
V. var det s. r,rde vid mig
8 :45
V . är di d e nne s. jaa hör sådant o m
9:9
V . säger folket mig vara
9:18
V. säa;en dl l mig vara
9 :20
ingen känner v. Sonen är, utom
10:22
ej heller v. Fadern är, utom Sonen
10:22
med v. driva edra anhängare ut dem
11 :19
lära eder v . I skolen frukta
12:5
v. har satt mig till domare
12:14
v. skall då få vad du har samlat
12:20
v. vill då betro det sannskyldiga
16:11
v. vill då liva eder det s. hör
16:12
V. kan då bliva fr älst
18 :26
ville gärna veta v . s. var J.
19 :3
v. är det s. givit dig myndighet
20 :2
V .s bild och överskrift bär den
20 :24
Profetera: v. var det s. slol dig
22:64
för att fråga hm v. han var
Joh. 1:19
V . är du då
1:22
v. den är s. säger till dig
4:10
V. var den mannen s. sade dig
5:12
mannen visste icke v . det var
5:13
v. står ut med att höra på hm
6:60
H., till v. skulle vi gå.
6:68
V. står efter att döda dig
7:20
V. är du då
8:25
Till v. gör du då dig själv
8:53
v. s. har öppnat hs ögon
9 :21
H .. v. är ban då
9 :36
H., v . trodde vad s. predikades
12:38
v. det var s. skulle förråda hm
13:11
V . söken I
18 :7
V . söker du
20:15
att fråla (J.) v. han var
21:12
V. har satt dig till bövdina;
Apg. 7 :27
V. har satt dill till bövding
7 :35
V. kan räkna hs släkte
8:33
(Saulus:) V. är du, H.
9:5
för att höra v. det var
12:13
han frågade v. (Paulus) var
21 :33
V. är du, H.
22:8; 26 :15
v. du än är s. dömer
Rom. 2 :1
V. skall frälsa mig frln denna
7 :24
Är Gud för oss, v. kan då vara emot
8 :31
V. vill anklsea Guds utvalda
8:33
V . är den s. vill fördöma
8 :34
V . skulle kunna skilja oss frin K.
8:35
barmhärtigmotv.hanvill
9:18
v. han vill förhärdar han
9 :18
O mska, v. är då du s . vill träta
9:20
V. vill fara upp till himmelen
10:6
V. vill fara ned till avarunden
10:7
H., v. trodde vad s. predikades
10:16
v. har lärt känna H . sinne
11:34
v. har varit hs rådgivare
11:34
v. har först givit hm ngt
11 :35
v. är du s. dömer en annans tjänare
14:4
v. har lärt känna H. sinne
l.Kor. 2 :16
V. säa;er dl att du har företräd e
4:7
fritt att gifta sia; med v. hon vill
7 :39
V. tjänar någonsin i krig på egen
9:7
V. planterar och äter icke dess frukt
9:7
v. vaktar e n hjord och förtär icke
9:7
v. gör sig dl redo till strid
14:8
olika språk, v. vet hum mån&a
14:10
v. skulle di bereda mig: glädje
2.Kor. 2 :2
V. är nu skickIia bärtill
2:16
V . är svag. V . kommer på fall
11 :29
I galater! V. har så dårat eder
Gal. 3:1
V . har la&t hinder i eder väg:
5 :7
bära sin dom, v. han än mi vara
5:10
v . är vårt hopp och vår glädje
l.Tess. 2:19
jag vet på v. jag tror
2.Tim. 1:12
Vi veta ju v. ban är s. sade
Hebr. 10:30
V . är den s . kan göra eder ont
l.Pet. 3:13
djävulen söker v. han ml uppsluka
5:8
V . är di du s. dömer din nästa
Jak. 4:12
V. är värdig öppna bokrullen
Upp . 5:2
vredes stora dag ... v. kan bestå
6:17
V. är lik vilddjuret
13 :4
och v. kan strida mot det
13 :4
V. skulle icke frukta dig , H.
15 :4

VEMHELST
v. s. möter mig, dräper mig
Kain hänmad v. s. dräper hm
V. s. slAr ihjäl en jebuse
V . s. först sIAr ihjäl jebuse
V. s. kommer med ungtjur
V. s. tillhör (H.) folk
V. S. tillhör hs folk
V. s. kan läsa denna skrift
v. s. dräper eder skall mena
V. s. gör sig till konun&
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l.Mos. 4 :14
4:15
2.Sam. 5:8
l.Krön.11 :6
2.Krön.13:9
36:23
Esr. 1:3
Dan. 5:7
Joh . 16:2
19:12

Verk- Verka
VERK
Se även: Gärning, arbete, möda, tjänst,
verka, verksam, göra, utföra, skapa,
kraft, frukt.
-verk
bakverk I.Mos.40:17
blomverk I.Kon.7:49
byggnadsverk 1.Krön.28:2
bålverk 2.Kor.10:S
flätverk 2.Mos.28:ll
förstlingsverk Ords.8:22
försvarsverk Job 13:12
hantverk Apg.18:3
kedjeverk 2.Krön.3:S
kärleksverk 2.Kor.8:6,7
lekverk Hab.l:10
lövverk Hes.19: 11
missgärningsverk Hos.lO:lO
nätverk 2.Mos.27:4
plankverk Hes.27:S
rökverk S.Mos.33:1O
snidverk 1.Kon.6:29
storverk PS.14S:6
styckverk I.Kor.13:9
visdomsverk Pred.9:13
vredesverk Jes.13:3
dagsverke 2.Mos.S:4
VERK

l) melå'/så, il ~ ~ ~ 9
anställning, tjänst, uppdrag; arbete,
verk, gärning. Se t.ex. Arbete S, Gärning 19, Tjänst 12.
2) ma'åiä, il'~1 P.9
arbete; verk,' gärning, handling; av:
'åSä, se 3. Se t.ex. Arbete 1, Gärning 3,
Skapa 4, Verka 4.
3) 'åiå, il b' V
arbeta; gö;a,T utföra; här ofta övers.
utföra sitt verk, gå till verket. Se t.ex.
Arbeta 3, Fullföra 7, Gärning l, Verka
S.
4) (Pålå'), ~ ';> El
nif. vara ovanlig el. underbar; här nif.
part. fem. plur. nijilå' ot, underbara
ting el. verk, under, underverk. Se
vidare t.ex. Under 1, Underbar l.
S) pe'ullå, il ~ ~ ~
det som man gör; arbete, verk, gärning;
av: på'al, se Verka S. Se t.ex. Arbete IS, Gärning 17, Vedergällning 8.
6) utf.ord.
Ps.S3:2, se Ond 9;
Beträffande
Ps.l03:6, se Rättfärdighet 2.
7) dlirä/s, l!. i.
väg; vandring; 'i Överförd mening: handlingssätt, gärning. Se vidare : Vandel 1.
8) miplå'å, ilX ';>9 D
underbar gärn~g;: ~nd. plur. övers.
underbara verk; av: [pålå'), se 4.
9) 'älila, il ~ , ~:
(uppseendeväckande) handling, gärning; dåd. Se: Gärning 18, Skamlig 4.
10) mip'ålå, il ~ ~? ~
det som man gör, gärning; av: på'al, se
Verka 6. Ordet förekommer end. i
plur. Jfr PS.66:S, där miji 'älo! 'äIohim,
Guds gärningar, är övers. vad Gud har
gjort.

14) je~r, "1 ~ :.
något format el. danat, skapelse, verk.
Se vidare: Sinne 13.
1S) 'ä/;!åtj, l ~ ~:
gärning, verk; av: 'å~a9, se Tjäna 1.
Ordet förekommer end. i Pred.9:1, där
det står i plur.
16) jegia', E ' ~ ~
möda, slit, arbete;' främst om resultatet
av arbetet; vinning, förvärv, frukt. Se:
Arbete 6, Gods 6, Möda 2.
17) utf.ord.
I I.Kor.l :30 står ordagrant: av honom
ären I i Kristus Jesus.
18) ergon, €p-yov
verk, gärning, arbete. Ordet kan beteckna såväl verksamheten, gärningen,
som resultatet därav, det som frambringas. I Joh.14:1O står ordagrant:
Fadern, som bor i mig, gör sina gärningar (verk). Se: Arbete 19, Gärning 29, Verksam S.
19) polema, rroirl/Ja
det som frambringas, verk, i synnerhet:
mästerverk; av: poitlö, se 22. Ordet är
LXX.s vanligaste återgivning av hebr.
ma'åSä, se 2. Av poiema kommer vårt
ord 'poem'.
20) pldsma, rrMap.a .
det som formas el. danas, i synnerhet:
verk format aven krukmakare; av:
plassö, se Mästare 7.
21) energeå, EveP'YEw
vara i verksamhet, vara verksam, verka;
i 2.Kor.4:12 med. övers. utföra sitt
verk; av: prep. en, i, och ergon, se 18.
Se: Gärning 38, Kraft 29, Verka 7,
Verksam 1.
22) pOieö, rrOtEW
göra, frambringa; verka, arbeta; i
2.Kor.8:1O övers. sätta saken i verket;
I.Tess.S:24 utföra sitt verk. I Joh.7:4
står ordagrant: gör något i hemlighet.
Se t.ex. Arbeta 14, Fullgöra 9, Skapa
11, Verka 16, Vinna 19.
VERK
Uppdelning: verk; händers verk.

11) På dessa ställen fmns intet ord för
»verk». I Neh.4:2 står pi. av kålå, se
Fullborda l; i Jes.57:3 gämar, se Fullborda 7.
12) ma'älål, ';> ~ ~:9
endast plur.; (uppseendeväckande)
handling, gärning; dåd. Se vidare:
Gärning 10.
13) pb'al, ';> E'El
det som man gör, arbete, verk, gärning;
av: på'al, se Verka S. Se t.ex. Möda S.

VERK
1 Gud fullbordade det v.
loMos. 2:2
1 vilade från allt det v.
2:2
1 den dagen vilade från allt sitt v.
2:3
2 s. kan göra sådana v.
5.Mos. 3:24
2 välsigna dia i alla dina v.
15 :10
2 v. av konstarbetarens händer
27 :16
3 utföra ditt v.
loKon. 8:32
3 mA du då utföra ditt v.
8:39
2 inga gudar utan v. av
2.Kon.19:18
4 Tänken på de underbara v. 1.Krön.16:12
3 Upp då och gå till v.et
22:16
3 Var frimodig och gå till v.et
28:10
3 Var frimodig och lIå till v.et
28:20
3 mA du då utföra ditt v.
2.Krön. 6:23
5 ty edert v. ska11 få sin lön
15:7
3 Grip v.et an
25:8
2 gudar, v. av människohänder
32:19
1 begyntes v.et av Serubbabel
Esr. 3:8
3 frimodlg och grip v.et an
10:4
6 för det goda v.et
Neh. 2:18
11 i sinom tid fullborda sitt v.
4:2
1 att detta arbete var vår Guds v.
6:16
7 detta är utkanterna av hs v.
Job 26:14
8 den Allvises underbara v.
37:16
6 Är det ett v. av ditt förstånd
39:29
3 han är ju mitt v. såväl s. du
40:10
2 din himmel. dina f1nlIrars v.
Ps. 8:4
9 stYllllelse är deras v.
14:1
2 s. aktar på alla deras v.
33:15
10 Kommen och skAden H. v.
46:9
6 och stYlIlIelse är deras onda v.
53:2
11 Gud s. fullbordar sitt v. för mlg
57:3
2 och förstA h. v.
64:10
9 jag vill eftersinna dina v.
77:13
12 skulle de Icke förgäta Guds v.
78:7
2 och intet är as. dina v.
86:8
2 Huru stora äro icke dina v.
92:6
13 fastän de hade sett mina v.
95:9
6 H. lör rättfärdighetens v.
103:6
14 han vet vad för ett v. vi äro
103:14
2 Loven H., I alla hs v.
103:22
2 mAnllfaIdlga äro icke dina v.
104:24
2 mA H. glädja sill över sina v.
104:31
4 de underbara v. s. han Illort
105:5
4 sA underbara v. i Hams land
106:22
12 betedde sill trolöst I sina v.
106:39
2 de mA förtälja hs v. med jubel
107:22
2 Stora äro H. v.
111:2
2 &VIIudar v. av mskohänder
115:4
2 avgudar v. av makohänder
135:15
2 H. ska11 fullborda sitt v.
138:8
2 ja, underbara äro dina v.
139:14
2 Det ena släktet prlsar ... dina v.
1411:4
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4 begrunda dina underfulla v.
145:5
2 H. förbarmar sill över alla v.
14&:9
2 Alla dina v., H., skola tacka dlg
145:10
2 H. är nådlg i alla sina v.
145:17
2 Befall dina v. At H.
Ords.16:3
2 alla vikter i pungen äro h. v.
16:11
2 hennes v. skola prisa henne
31:31
2 de v. mina händer gjort
Pred. 2:11
2 icke förmA fatta det v. Gud gjort
3:11
2 Se på Guds v.: vem kan göra
7:14
2 insåg det är så med alla Guds v.
8:17
15 och deras v. äro i Guds vAld
9:1
2 lika litet förstår du Guds v.
11:5
13 och deras v. as. en cnIsta
Jes. 1:31
2 må han skynda med sitt v.
5:19
2 när H. har fullbordat allt sitt v.
10:12
3 på sina fingrars v. skola de
17:8
2 utföra sitt v., ett sällsamt v.
28 :21
2 I s. bedriven edra v. i mörkret
29:15
2 Skall v.et aäga om sin mästare
29:16
2 inga gudar utan v. av mskohänder 37:19
3 och själv utfört sitt v.
38:15
13 edert v. är alls intet
41 :24
2 deras v. äro ett intet
41 :29
3 ty H. utför sitt v.
44:23
13 ska11 ditt v. aäga om dill
45:9
3 det sätter jag ock i v.et
46:11
3 Plötsligt satte jag det i v.et
48:3
2 huru det är... med dina v.
57:12
2 deras v. äro fördärvllga v.
59:6
2 ett v. av mina händer
60:21
2 vi äro allasammans v. av din hand 64:8
2 blott v. av konstförfarna
Jer.10:9
3 utför ditt v. mot dem
18:23
5 ditt v. ska11 få sin lön
31:16
3 H .• han s. ock utför sitt v.
33:2
2 förlitar dlg på dina v.
48:7
1 s. försumligt utför H. v.
48:10
1 ett v. hade H. att utföra
50:25
2 lAt oss förtälja H. v.
51:10
2 lerkärl. krukmakarhänders v. Klag. 4:2
2 och edra v. utplånade
Hes. 6:6
3 utföra mitt v. i vrede
8:18
3 att jag utför mitt v. på dig
22:14
3 för min räkning utfört sitt v.
29:20
3 förvisso utföra sittv. därpå
31:11
3 utföra mitt v. med samma vrede
35:11
3 utfört ditt v. mot dem
35:11
3 utför ditt v. utan att dröja
Dan. 9:19
2 alltsammans konstarbetares v. Hos.13:2
3 sätta det i v.et så snart
Mika 2:1
3 utföra·mitt v. på förtryckare
Sef. 3:19
6 Ännu icke tiden gå tm v.et
Hau. 1:2
6 de gingo till v.et
1 :14
3 den dag då jag utför mitt v.
Mal. 3:17
3 den dag då jag utför mitt v.
4:3
17 när (J.) begynte sitt v.
Luk. 3:23
17 Icke förmådde fuUborda v.et
14:29
17 förmådde icke fullborda sitt v.
14:30
18 att fullborda hs v.
Joh. 4:34
22 utför sitt v. i hemlighet
7:4
18 gärnlngarna... de äro hsv.
14:10
18 förbärllgat gm att fullborda det v. 17:4
18 rådslag eUerv. av mskor
Apg. 5:38
18 det v. s. jag har kallat dem till
13:2
18 för det v. s. de nu fullbordat
14:26
19 de kunna förstås gm hs v.
Rom. 1:20
18 lagens v. skrivna i deras hjärtan
2:15
20 Icke skall v.et säga till sin
9 :20
18 Bryt icke... ned Guds v.
14:20
17 hsv. är det att I ären
1.Kor. 1:30
18 huru det är med vars och ens v.
3:13
18 hurudant vars och ens v. är
3:13
18 om hs v. brännes upp
3:15
18 Ären icke I mitt v.1 H.
9:1
18 alltid överflödande i H. v.
15:58
18 (Tlmoteus) utför ju H. v.
16:10
21 utför döden sitt v. I oss
2.Kor. 4:12
22 gällde att sätta saken i v.et
8:10
22 Fullborden nu ock edert v.
8:11
18 kunnen liva till allt gott v.
9:8
19 Ty hsv. äro vi, skapade
Ef. 2:10
18 i eder har begynt ett gott v.
Fil. 1:6
18 för K. v.s skull nära döden
2:30
18 och växa till i allt gott v.
Kol. 1 :10
18 för ilet v.s skull de utföra
loTess. 5:13
22 han ska11 ock utföra sitt v.
5 :24
18 beflitat sill om allt gottv.
1.TIm. 5:10
18 väl skickad till allt gott v.
2.TIm. 3:17
18 utför en evangelists v.
4:5
18 odUllii&a till allt gott v.
Tit. 1:16
18 vara redo till allt gott v.
3:1
18 de hade sett mina v. I 40 år Hebr. 3:9
18 hsv. stodo där färdlga
4:3
18 Gud vilade från alla sina v.
4:4
18 han har funnit vila från sina v.
4:10
18 jorden och de v. s. äro
2.Pet. 3:10
18 Stora och underbara dina v.
Upp.16:3

2 fördärvar dina händers v.
Pred. 5:5
2 sina händers v. tillbedja de
Jes. 2:8
2 på hs händers v. se de icke
5:12
2 A_rien, mina händers v.
19 :25
2 få se mina händers v.
29 :23
13 mina söner~ mina händersv.
46:11
2 själva njuta av sina händers v.
65:22
2 tillbett sina händers v.
Jer. 1:16
2 icke gm edra händers v.
25:6
2 förtörnaden mig gm edra händers v .25:7
2 vedergälla efter händers v.
25:14
2 med sina händers v. berett mlg
32 :30
2 förtörnen mlg gm händers v.
44:8
2 efter deras händers v.
Klag. 3 :64
2 våra händers v. skola vi icke
Hos.14:4
2 tillbedja dina händers v.
Mlka 5 :13
2 med allt deras händers v.
Hau. 2 :15
18 eIadde sill över händers v.
Apg. 7 :41
18 himlarna dina händers v.
Hebr. 1:10
18 till herre över dina händers v.
2:7

VERKA
Se även: Verk.
-verka
samverka Rom.8:28
tillverka Hes.27:6
utverka Luk.19:l2
våldsverkare Job 6:23
VERKA

VERK (händers verk)
2 välsignat I händers v.
II.Mos. 2:7
2 välslgna dig i dina händers v.
14:29
2 välslgna dlg i dina händers v.
16:15
2 välsigna dig i dina händers v.
24:19
2 att välsigua alla dina händers v.
28:12
2 lycka i alla dina händers v.
30:9
2 förtörnen hm gm edra händers v. 31 :29
13 lAt hs händers v. behaga dig
33:11
2 förtörnade gm händers v.
1.Kon.16:7
2 förtörnat med händers v.
2.Kon.22:17
2 förtörnat med händers v.
2.Krön.34:25
2 välsignat hs händers v.
Job 1:10
16 förkasta dina händers v.
10:3
2 efter dina händers v. Iängta
14:15
2 alla äro de hs händers v.
34 :19
2 herre över dina händers v.
Ps. 8:7
13 snärjer ogudakt!lle I hs händers v.
9 :17
2 fästet förkunnar hs händers v.
19:2
2 liv dem efter deras händers v.
28:4
2 akta icke på hs händers v.
28:5
2 främja för oss våra händers v.
90:17
2 våra händers v. främje du
90:17
2 vllljubla över dina händers v.
92:5
2 himlarna äro dina händersv.
102:26
2 Hs händers v. äro trofasthet
111:7
2 övergiv icke dina händers v.
138:8
2 dina händers v. eftersinnar jag
143:5

1) på 'am, D V El
stöta, driva, ~Öra, sätta rörelse. Se:
Oro S, Orolig 1.
2) hizjå, il' il
bliva; vara. S; t.ex. Uppfylla 12, Vika
14.
3) näJ.zat, n IJ ~
sjullka, gå el. stiga ned. Ords.17:l O
skulle också kunna översättas: En förebråelse sjunker djupare ned i en förståndig än hundra slag i en dåre. Se:
Falla 38.
4) ma'äSä, il'W P.9
arbete; verk,': gärning, handling; av:
'åSä, se S. Se vidare: Verk 2.
S) 'åiå, ilW V
arbeta; gör;, ~tföra. Se vidare: Verk 3.
6) på 'al, ';> V;)
göra, förfärd~, frambringa. I Jes.41:4
står verbet jämsides med 'åSä, se S (här
övers. utföra). Se t.ex. Bevisa 13,
Skapa 7.
7) energeö, EveP-YEw
vara verksam, verka. Se vidare: Verk
21.
8) synergeå, avvep-YEw
verka el. arbeta tillsammans med
(någon). Se vidare: Medarbetare 2.
9) eiml, Eip. i
vara, fmnas.
10) ergåzomai, Ep-yci~op.at
verka, arbeta; av: ergon, se l S. Se t.ex.
Arbeta IS, Gärning 3S, Sträva 4.
11) utf.ord.
I 2.Kor.3 :18 står ordagrant: såsom av
Herren, Anden (el. såsom av Herrens
Ande).
12) katergåzomai, K aTEp-yci~op.at
arbeta hårt, vara fullt verksam; kraftigt
verka, fullända, fullföra; av: prep. kata
(här med förstärkande innebörd) och
ergåzomai, se 10. Se: Arbeta 16, Bedriva 17, Fullgöra 13.
13) I 2.Kor.4:1S står ordagrant: låta
tacksägelsen till Guds ära överflöda;
8:1 Vi kungöra eder, bröder, Guds
nåd, som har givits i Macedoniens
församlingar; 9:12 utan också överflöda genom många tacksägelser till
Gud.
14) Beträffande Fil.2:22, se Tjänst 26.
IS) ergon, €P'Yov
verk, gärning, arbete. I 2. Tess.l :11
står: ergon pfsteös, trons verk. Se
vidare: Verk 18.
16) poieö, rroLEw
göra, frambringa; verka, arbeta. Se
t.ex. Verk 22.
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Verklig- Veta
VERKA
l H. A. begynte att v.
Dom.13:25
2 i Juda v.de Guds hand
2.Krön.30:12
3 En föreblåelse v.r mer
Ords.17:10
4 i dödsriket icke v. eller
Pred. 9:10
5 Guds verk. hs s. v.r alltsammans
11:6
5 s. hade v.t detta
Jes.22:11
6 Vem har v.t och utfört detta
41:4
l'> utan att hava v.t vad jag vill
55:11
7 därför v. dessa krafter
Matt. 14:2
7 därför v. dessa krafter I hm Mark. 6:14
8 H. v.de med dem och stadfäste
16:20
9 och H. kraft v.de
Luk. 5:17
10 Min Fader v.r ännu aUtjämt
Joh. 5:17
10 såv.r ock jag
5:17
10 v.en Icke för att få den mat
6 :27
10 natten kommer. då ingen kan v.
9:4
11 den tro s. v.s gm J.
Apg. 3:16
11 fick se vad Guds nåd hade v.t
11:23
9 v.de nu ss. profeter och lärare
13:1
12lidandet v.r ståndaktighet
Rom. 5:3
12 vad K. har v.t _ mI&
15:18
7 Gud s. v.r allt i alla
1.Kor.12:6
7 allt detta v.r densamme ene A.
12:11
11 ss. när den H. v.r s. själv
2.Kor. 3:18
11 i eder v.r livet
4:12
13 v. en allt mer överflödande
4:15
13 huru Guds nåd har v.t I
8:1
13 v. ännu JiIngt mer _ att framkalla 9:12
11 v. btand hedningarna
Gal. 2:9
7 s. v.r allting efter sin
Ef. 1:11
7 varmed han har v.t i K.
1:20
7 Gud är den s. v.r i eder
FU. 2:13
14 v.t I evangeJII tjänst
2:22
7 hs kraft s. mäktigt v.r
Kol. 1:29
15 fullborda. ..vad tro kan v.
2.Tess. 1:11
11 v. för Guds utvaldas tro
Tit. 1:1
15 förgäter vad I haven v.t
Hebr. 6:10
16 v.e i oss vad s. är välbehagligt
13:21
12 så v.r detta stAndaktlghet
Jak. 1:3

VERKLIG
akaffa dig en v. träl
3.Mos.25:44
bUver det ett v.t Ariel
Jes.29:2
I all deras nöd var ingen v. nöd
63:9
vad s. är den v.& tunaan
Jer.23:33
skedde gm ängeln var ngt v.t
Apl.12:9
vinna det v.a livet
l.TIm. 6:19
icke tinaen i deras V.8 a:estaJt
Hebr.10:1
denne agar oss för vArt V.8 gagn
12:10
är en v. aörare
Jak. 1:25

2)

proskartereö, rrpoaKapTepew

hålla ut i, framhärda i; i Rom.13:6
övers. vara ständigt verksam. Se vidare:
Uthållig l.
3)

energes, €pep-yr,c;

(som är) i verksamhet, verksam, verkande. I l.Kor.16:9 står ordagrant: Ty
en stor och verksam dörr har 'öppnats
för mig. Se: Kraftig 8.
4) utf.ord.
S) ergon, ep-yop
verk, gärning, arbete. Se vidare: Verk
18.
VERKSAM
1 lustar v.ma i våra lemmar
Rom. 7:5
2 för detta ändamAl ständfgt v.
13:6
1 en tro s. är v. am kärlek
Gal. 5:6
1 andemakt s. är v. i ohörsamma
Ef. 2:2
l kraft s. är v. i oss
3:20
lord s. är v.t i eder s. tron
1.Tess. 2:13
l lsg1öshetens hemlighet v.
2.Teas. 2:7
3 den tro ...må visa sig v.
Fllem. v.6

VERKSAMHET
-verksamhet
apostlaverksamhet Gal.2:8

7) de 'a,

VERKSAMHET (ordanalyser, se Verksam)
3 stor 000 fruktbärande v.
l.Kor.16:9
4 dörr till v. I H. öppnades
2.Kor. 2:12
l) en god v. han åstundar
1.TIm. 3:1

VERKSTÄLLA
för att v. det arbete
kon. befallning skulle v.s

2.Mos.36:5
Est. 9:1

VERKTYG

-verktyg
järnverktyg 1.Kon.6:7
VERKTYG
deras vapen äro våldets v.
Smeden tager sitt v.

l.Mos.49:5
Jes.44:.12

VERKLIGEN
v. fått se en skymt av
l.Mos.16:13
Skulle jag v. föda barn
18:13
om de v. i allt gjort efter det rop
18:21
Hon är också v. min syster
20:l2
Är du v. min son Esau
27 :24
orättrådfgbet v. har ägt rum
2.Mos.22:9
v. låtit skända sfg
4.Mos. 5:13
000 det v. är så
5:14
Skola vi då v. alla omkomma
17:13
tecken eUer under v. Inträffar 5.Mos.13:2
Om du v. vill gm min hand frälaa Dom. 6:36
000 så v. födde söner
Rut 1:12
kan Gud v. bo på jorden
1.Kon. 8:27
kan Gud v. bo på jorden
2.Krön. 6:18
Om så är att jag v. farit vilse
Job 19:4
vIIJen I ändå v. förhäva eder
19:5
Om de v. hade tlllträde
Jer.23:22
de v. äro profeter
27:18
huru det v. hade gått till
38 :27
Om I v. ställen eder färd till
42:15
Skulle v. min väg icke alltid
Hes.18:25
Skulle v. mina vägar Icke
18:29
folket menade att han v. var död Mark. 9 :26
att Johannes v. var en profet
11 :32
Så var denne v. en rättfärdig
Luk.23:47
H. är v. uppstånden
24:34
lådsherrarna v. förvtssade
Joh. 7 :26
en s. v. har myndighet att sända
7:28
så bliven I v. fria
8:36
att (Saulus) v. var lärjunge
Apg. 9 :26
är du v. romersk medborgare
22:27
en ängel v. talat med (Paulus)
23:9
vi veta att Guds dom v. kommer Rom. 2:2
Har då v. det s. är lott blivit
7:13
v. haden blivit konungar
l.Kor. 4:8
betyga att Gud v. är I eder
14:25
om vårt evangelium v. är
2.Kor. 4:3
Har jag då v. berett mfg ngn orätt
12:17
I själva v. skolen göra vad gott är
13:7
Står jag v. efter att vara
Gal 1:10
om det nu v. varit förgäves
3:4
rättfärdfgbeten v. komma av lagen
3 :21
Han har v. varit sjuk
Fil. 2:27
gudsfruktan v. en storvInnInI l.TIm. 6:6
v.en har blivit tamd
Jak. 3:7

VERKUGHET
1) sÖma, awp.a
kropp. I Ko1.2:l7 står ordagrant: !o;0ppen [är] Kristi ( =tillhör Kristus). Soma
står här i motsats till skiå, skugga,
skuggbild, och betecknar det som
kastar skuggan och som skuggan visar
hän till, alltså själva saken, verkligheten. Se t.ex. Kropp 16, Lekamen 1.
VERKLIGHET
1 v.en själv finnes hos K.

VEROP
Grundtextens ord, som i vår bibel är
översatt »verop», hebr. hi, förekommer
endast i Hes.2:1O. Det betecknar ett
klagande, jämmerfyllt rop. Jfr nehi,
klagan, sorgesång (se ordanalys Klagan 7). Se för övrigt: Ve. Hes.2:l0.
VESSLA
Det hebreiska ord, ~olik!, som ligger
till grund för övers. »vessla» i 1917 års
bibel och för »lekatt» i den äldre
kyrkobibeln, uppfattas i skilda bibelöversättningar omväxlande som beteckning för arter av vesslesläktet
(Mustela) och mullvadssläktet (Talpa).
Bibelkommissionens övers. av 1878
har liksom flera andra översättningar
»mullvad», se d.o. Grundtextens ord·
har förknippats med ett i flera semitiska språk förekommande verb med
betydelsen: borra sig in.
Vesslan eller lekatten tillhör mårddjuren. Den har långsträckt, smidig
kropp med lång hals och lever framförallt på smärre däggdjur, såsom sorkar
och andra smågnagare, som den på
grund av sin kroppsform lätt kan fånga
i deras egna hålor och gömslen. Vesslan kan även tanga och äta fåglar,
ormar och ödlor.
I Mose lag hänförs \loläg till de
orena djuren, som det var förbjudet
för en israelit att äta. 3.Mos.ll :29.
VETA
Se även: Kunskap, känna, förstå, förstånd.
VETA

1) energeö, fpep-yew
vara i verksamhet, vara verksam, verka.
Se vidare: Verk 21.

1) jåt!a', VJ:
förnimma, märka; inse, förstå; känna,
veta; hif. göra känd (känt), kungöra;
låta veta; nif. bli el. vara känd (känt).
Se t.ex. Förstå 1, Inse 1, Känna 2,
Uppenbara 3, Vårda l.
2) omskrivning.
I Dom.6:29 står ordagrant: och de
(man) sade; 2.Sam.lS:20 jag går dit jag
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Kol. 2:17

VERKSAM
-verksam
overksam 2.Pet.l:8
VERKSAM

går; Job 38:19,24 Vilken är vägen;
J er.11:9 En sammansvärjning har blivit
funnen bland Juda män och bland
Jerusalems invånare.
3) [nägad] , "1 J )
hif. göra-synlig; ~ppenbara; här övers.
låta veta el. låta få veta; i 1.Mos.3l :22
hof. med prep. le, bli uppenbarad
(kungjord) för. Se t.ex. Kungöra 4,
Meddela 1, Uppenbara S.
4) rä'ä, n~"1
se, betrakta~ ~se, förstå; i 1.Mos.4l :28
hif. låta se; låta förstå el. veta. Se t.ex.
Förstå 4, Inse 2, Skåda 7, Uppenbara 1, Vakta 9.
S) utf.ord.
6) za!sar, "1 ~ J
tänka på, erinra sig, komma ihåg; i
Nah.2:S övers. nogsamt veta. Se t.ex.
Tänka S, Vårda 8.

n II 1

kännedom, T kunskap, vetande, förstånd; av: jäda', se 1. I l.Sam.2:3 står
ordet i plui. i uttrykket: 'el de'ot,
övers. en Gud som vet allt. Se: Förstånd 12, Insikt 7, Kunskap 4.
8) jerja', II J :
aram. = hebr: jäda', se 1; ofta i haf.
göra känd, kungöi:a; låta veta. Se t.ex.
Uppenbara 11.
9) då 'a!, n EJ
vetande, förstånd, kunskap; till formen
inf. av jäda', se 1. Se t.ex. Lärdom 2,
Vett l. 10) [näfsar] , "1 ~ ~
hif. hikkir, uppmärksamt betrakta;
(genom uppmärksamt betraktande)
känna, känna igen; kännas vid, erkänna; här övers. veta av. Se t.ex.
Känna 8, Märka 8.

11)

nasa,

n tO J

glömma, förgät~; här övers. ej veta vad
(något) är. I Klag.3:l7 står ordagrant:
jag har glömt det goda (el. lyckan). Se:
Förgäta 3, Glömma 3, övergiva 6.
12) Beträffande
l.Mos.30:27,
se
Tecken 2; Job 30:17, se Vila (sub st.)

Se: Förkunna 21, Kungöra 13, Predika 11.

20) oida,

oIll a

perf. med betydelsen: veta, känna till,
känna. Se t.ex. Förstå 13, Känna 36,
Uppskatta 4.
21)

ginOsk6. -ywwa"w

lära känna; känna, känna till, förstå.
Se t.ex. Förstå IS, Inse S, Känna 33.
22)

diaporeö, [aarropew

fullständigt sakna utväg el. medel, vara
fullständigt hjälplös el. rådlös, icke alls
veta vad man skall tänka el. tro; av:
prep. diå, genom (här med förstärkande innebörd), och aporM, se 26. Jfr
Apg.lO:17, övers. undra över.
23)

gnöstos, -ypwaTIJ<;

bekant, känd; av: gin6skö, ~ 21. Ordet
står i Apg.2:l4; 4:10; 13:38; 28:28
med verbet eimi, vara; ordagrant: det
(detta) mä vara eder bekant. Jfr gnöstos i Apg.4:l6, övers. märklig. Se:
Känna S6, Vän 16.
24)

ågnoia, ä-ypo/.a

brist på kunskap, okunnighet. Beträffande Apg.3:l7, se Bättre 14. Se:
Okunnig 3.
2S)

eidon, eiliop

aor. till horåö, se; se på; inse, förstå; i
Upp.18:7 övers. veta av; av: roten ido,
se. Se t.ex. Förstå 14, Märka 19,
Syn 22.
26)

aporeö, årropew

sakna utväg el. medel, vara hjälplös el.
rådlös; med. vara rådlös inom sig själv,
icke veta sig någon råd, icke veta vad
man skall tänka el. tro. Se vidare:
Rådvill 1.
27)

ep{stamai, frrlaTap.at

känna, förstå, veta, känna till. Se:
Förstå 19, Kunskap 8, Känna S9.
28)

epiginåskö, frrt-ywwa"w

(noga) lära känna; (väl) Iqnna, känna
till; förstärkt form av ginöskö, se 21.
Se t.ex. Förstå 20, Inse 4, Känna 32,
Märka 24.
29) utf.ord.

1.

30)

13) hinne, n? i!
interj. se! här övers. du må veta el. må
du veta. Se: Möta 11, Sann 11.
14) I 4.Mos.5:13 står ordagrant: fördolt för (eg. från) hennes mans ögon;
lS:24 (borta) från menighetens ögon.

veta tillsammans med (någon); med
dat. av personI. pron.: veta med sig,
vara medveten om; av: prep. syn,
(tillsammans) med, och oida, se 20.
Particip av verbet är i Apg.S:2 övers.
med (någons) vetskap. Jfr 32, Förstå 22.

IS) I Est.9:11,2S är »få veta» en omskrivande återgivning av hebr. bo'
liime-, komma inför (någon, ego någons
ansikte).
16) I Ords. 11 :13 står ordagrant: den i
anden trofaste döljer ordet el. saken
(däpär); Dan.2:1O som förmår visa (el.
kungöra) konungens ord el. sak
(millä); Jer.S:28 De överskrida ondskans ord el. gärningar.
17) påTa', ll"19
släppa, lösa; gö;a sig fri från; här övers.
icke (ej) vilja veta av. Se t.ex. Undfly 2.
18) Uttrycket supe ~ämå (su~e,
part. pass. plur. estr. av sup, vända om,
.vända tillbaka; miltJ.ärnå, se Strid 1) i
Mika 2:8 har uppfattats på i huvudsak
två sätt: a) så att de bli såsom människor som vända tillbaka från kriget
(dvs. berövade allt, såsom en besegrad
här); b) sådana som vända sig bort från
strid (därav sv. kyrkobibelns övers. och
ej vilja veta av strid).

31)

synoida, avpotlia

agnoeå. å-ypoew

icke känna el. förstå; icke känna till el.
veta, vara okunnig (om); av: neg.
a- och roten till ginöskö, se 21. Beträffande l.Tim.l :13, se Bättre 14. Se
t.ex. Okunnig 1.
32)

syneidesis, atlPelli Tlatc;

medvetande (om något); samvete. Jfr
30. Se vidare: Samvete 2.
33)

lanthdnö,

Aap8åvw

vara fördold el. obemärkt (för); i
Hebr.13:2 (i förening med ett particip
av ett annat verb) i betydelsen: fördolt, obemärkt, utan att veta det. Jfr
Mark.7 :24, övers. förbliva obemärkt;
Luk.8:47 bliva obemärkt; Apg.26:26
vara obekant; 2.Pet.3:8 vara fördold
för. Se: Förgäta 7.
34)

manthdnö, p.av8dpw

lära, lära sig, ta veta. Se: Lära 31,
Undervisa 14, Upplysa S.
3S)

pynthdnomai, rrvp8dvop.at

frambära ett budskap, meddela, förkunna; här övers. låta veta, låta få veta.

fråga (efter), ta reda på, söka få veta; i
Apg.23:34 i betydelsen: få veta. Verbet är vant. övers. fråga, Matt.2:4;
Luk.lS:26; 18:36; Joh.4:S2; Apg.4:7;
10:29. Se: Kunskap 9.
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19)

apanggellö, årraneAAw

Veta
36) I Gal.l:20 står ordagrant: se, inför
Gud, att jag icke ljuger.
37) e/engcho, €AErXW
avslöja; överbevisa, övertyga; i Joh.
16:8 övers. låta få veta. Se t.ex. Av·
slöja 3, Känna 47, Tillrättavisa 7,
Vederlägga 6, Överbevisa l.
38) echo, €XW
hava, hålla; i Apg.2s :26 övers. få veta.
Se t.ex. Undfå 25.
39) proginbsk6, rrp01LIlwOKW
förut el. i förväg känna el. känna till; i
2.Pet.3:17 övers. få veta i förväg; av:
prep. pro, före, framför, och ginöskö,

se 21.
40) anornos, äIl0/10,
(som är) utan lag, laglös; i Apg.2:23
plur. övers. män som icke veta av
lagen. Se vidare: Lag 14.
41) atheteo, å6€T€W
sätta el. ställa åt sidan; avskaffa, för·
klara ogiltig, upphäva; förkasta, avvisa;
i början av I.Tess.4:8 övers. icke vilja
veta av, därefter övers. förkasta. Se
t.ex. Förkasta 15, Upphäva 4.
42) arneomai, åpll€O/1aL
neka, vägra, avslå; förneka, icke kännas
vid; i 2.Tim.3:s övers. icke vilja veta
av. Se: Avsäga l, Förneka 3, Neka 5.
43) anypotaktos, ållvrroTaKTo,
som icke underordnar sig, uppstudsig,
olydig; i Tit.l:lO plur. övers. som icke
vilja veta av någon myndighet. Se
vidare: Myndighet 10.
VETA
Uppdelning: veta, få veta, veta av.
VETA
1 Gud vet att när I äten
l.Mos. 3:5
l (Kain:) Jag vet icke
4:9
1 Jag vet att du är en skön kvinna
12:11
3 Varför lät du mig icke v.
12:18
l varav skall jag v.
15:8
l Det skall du v.
15:13
l om så icke är, vill jag v. det
18:21
l jag vet att du gjort detta
20:6
l vet att du skall döden dö
20:7
1 (Abimelek') Jag vet icke vem s.
21:26
l nu vet jag att du fruktar Gud
22:12
1 v. att du gjort nåd med min herre 24:14
l vet icke när jag skall dö
27:2
l du vet ju själv huru jag tjänat
30:26
12 jag vet att H. välsignat mig
30:27
1 I v.en själva att jag tjänat
31:6
3 fick Lahan v. att Jakoh flytt
31:22
3 att du icke lät mig v. ngt
31:27
l Jakob visste icke att Rakel stulit
31 :32
5 så vet, att om ock ingen mska
31:50
3 låta min herre (Esau) v. detta
32:5
3 (Jakob:) Låt mig v. ditt namn
32:29
1 Onan visste att avkomman icke
38:9
1 visste icke att det var hs
38:16
4 det har han låtit Farao v.
41 :28
l viaste icke att Josef förstod
42:23
l skall jag v. att I ären redJiga
42:33
1 kan jag v. att I icke ären spej8l'e
42:34
l Kunde vi v. att han skulle säga
43:7
1 Vi v. icke vem s. lagt
43:22
11 v.en att min hustru har fött
44:27
1 ifall du vet att de äro dugande
47:6
1 Jag vet det, min son, jag vet det
48:19
1 jag vet vad de måste lida
2.Mos. 3:7
1 Dock vet jag att kon. i Egypten
3:19
1 Jag vet att han är en man s. kan
4:14
l Dock vet jag väl att du
9:30
1 v. vi fdälva icke vad vi böra
10:26
1 visste icke vad det var
16:15
1 Nu vet jag att H. är större
18:11
l v. att jag är H. s. helgar eder
31 :13
1 vi v. icke vad s. vederfarits
32:1
1 du vet själv att detta folk är ont
32:22
1 vi v. icke vad s. vederfarits
32:23
1 icke låtit mig v. vem du vill
33:12
1 varigenom skall man kunna v.
33:16
1 visste icke att hs ansiktes hY
34:29
l förstånd till att v. huru de
36:1
1 utan att v. det, syndar
3.Mos. 5:17
1 ouppsåtligen och utan att v. det
5:18
2 har vederfarits vad du vet
10:19
1 edra efterkommande må v. huru
23:43
5 så mån I v. att jag skall
25:21
1 Du vet ju bäst
4.Mos.10:31
1 dem s. du vet höra till de äldste
11:16
14 utan att menigheten visste det
15:24
l v. att deasa mskor föraktat H.
16:30
1 jag vet att den du välsignar
22:6
1 jag visste icke att du stod mig
22:34
1 jag vet att I haven mycken 5.Mos. 3:19
1 du skulle v. att H. är Gud
4:35
1 i dag v. och lägga på hjärtat
4:39
l skall du nu v. att H. är
7:9
1 v. att H. är den s. går framför
9:3
1 v. att det icke är din
9:6
5 v. när profeten talar
18:22
l vet att de icke bära ätbar frukt
20:20
1 icke vet vem s. dödat hm
21:1
1 om du icke vet vem det är
22:2
1 v. att jag är H .. din Gud
29:6
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I v.en själva huru vi bodde i
29 :16
Jag vet med vilka tankar de
31 :21
vet att I efter min död skolen
31:29
visste icke varifrån de
Jos. 2:4
vet icke vart de togo vägen
2:5
Jag vet att H. givit eder
2:9
v. vilken väg I skolen gå
3:4
visste icke att ett bakhåll
8:14
Du vet själv vad H. sade
14:6
Gud, han vet det. Israel må v.
22:22
förvisso v. att H. icke skall
23:13
fingo de v. att Gideon
Dom. 6:29
då vet jag att du skall frälsa
6:37
I v.en att min fader stridde
9:17
sitt namn lät han mig icke v.
13:6
visste icke att detta kom från
14:4
Du vet att filisteerna råda över
15 :11
visste icke att H. vikit ifrån
16:20
Nu vet jag att H. skall göra
17 :13
I mån v. att här finnas en efod
18:14
utan att ngn visste att olyckan
20 :34
folket i min stad vet
Rut 3:11
H. en Gud s. vet allt
l.Sam. 2:3
visste huru hs söner drogo
3:13
fingo v. att H. ark kommit
4:6
1 Låten oss v. på vilket sätt
6:2
1 v. vi att det icke var hs hand
6:9
1 folket visste icke att Jonatan
14:3
1 låta dig v. vad du bör göra
16:3
1 konung. jag vet det icke
17 :55
1 Din fader vet väl att jag
20:3
1 visste jag då icke att du funnit
20:30
1 gossen visste icke varom fråga
20:39
1 Jonatan och David visste det
20:39
1 din tjänare visste alls intet
22:15
1 de visste att han flydde
22:17
1 David fick v. att Saul stämplade
23:9
1 Detta vet ock min fader Saul
23:17
5 v. att söka upp hm
23:23
1 nu vet jag att du skall bliva
24:21
1 icke ens vet varifrån de äro
25:11
1 Du må v. att du måste draga ut
28:1
1 Du vet ju själv vad Saul gjort
28:9
1 du må låta mig v.
28:15
l Jag vet bäst att du är välbehaglig
29:9
l Huru vet du att Saul
2.Sam. 1:5
1 jag visste att han icke skulle
1 :10
1 David visste intet därom
3:26
1 I v.en nogsamt att en furste
3:38
1 visste att de tappraste männen
11:16
1 Vissten I icke att de skulle
11:20
1 Vem vet, kanhända bliver H.
12:22
1 vet allt s. sker på jorden
14:20
1 utan att v. om någonting
15:11
2 går jag vet icke vart
15:20
l Du vet att de äro hjältar
17:8
1 vet att din fader är en hjälte
17:10
1 jag vet icke vad det var
18:29
l Vet jag då icke att jag i dag
19:22
1 utan att David vet därom
l.Kon. 1:11
1 utan att du låtit dina tjänare v.
1 :27
1 du vet väl vad Joab gjort
2:5
1 vet väl vad du bör göra med hm
2:9
1 Du vet själv att konungadömet
2:15
1 utan att David visste det
2:32
l det må du v.
2:37
1 Det må du v .. att på den dag
2:42
1 onda s. ditt hjärta vet med sig
2:44
1 Du vet själv att min fader David
5:3
1 du vet själv att bland oss icke
5:6
5 Så v.en nu. att om min fader
12:11
4 visste vilken väg gudsmannen gått 13:12
1 Nu vet jag att du är gudsman
17 :24
1 rycka bort dig. jag vet icke vart
18:12
5 vet vad jag gjort med dig
19:20
1 I v.en ju att Ramot tillhör oss
22:3
l Vet du att H. i dag vill
2.Kon. 2:3
1 Ja. jag vet det, tigen stilla
2:3
1 Vet du att H. i dag vill taga
2:5
l Ja, jag vet det
2:5
1 du vet att din tjänare fruktade H.
4:1
13 må du v. att jag har sänt
5:6
1 nu vet jag att ingen Gud finnes
5 :15
1 De v. att vi lida hungersnöd
7 :12
1 vet huru mycket ont du skall
8:12
1 v. icke huru landets Gud dyrkas
17:26
1 icke v. huru landets Gud skall
17:26
5 v. råd och hava makt att föra
18:20
l sitter eller går ... så vet jag det
19:27
1 v. huru många de äro
l.Krön.21:2
1 jag vet, min Gud, du prövar
29 :17
1 jag vet att dina tjänare
2.Krön. 2:8
5 Så v.en nu att om min fader
10:11
1 icke v. att det är H.
13:5
1 själva v. vi icke vad vi skola
20:12
l V.en I icke vad jag
32:13
8 må nu konungen v.
Esr. 4:13
8 låta konungen v. detta
4:14
8 låta vi nu konungen v.
4:16
1 fick v. att man icke givit
Neh.13:10
1 v. huru det stod till med
Est. 2:11
1 folket i kon. hövdingdömen v.
4:11
1 Vem vet om du icke just för
4:14
5 så vet. att om du själv
Job 8:5
l från i går och v. intet
8:9
1 förvisso vet jag att så är
9:2
1 jag vet att du icke skall döma
9 :28
5 vet med mig själv att jag icke
9:35
l låt mig v. varför du söker sak
10:2
9 dock vet att jag icke är skyldig
10:7
l jag vet att du hade detta i sinnet
10:13
9 Vad I v.en, det vet också jag
13:2
l jag vet jag skall befinnas hava
13:18
1 Vad vet du så. s. vi icke v.
15:9
1 v.en fastmer att Gud gjort orätt
19:6
1 jag vet att min förlossare lever
19 :25
1 Vet du då icke att så varit
20:4
1 Vad kan Gud v.
22:13
l Om jag blott visste huru jag
23:3
1 Han vet vilken väg jag har
23:10
1 s. vet var hon har sin boning
28:23
1 du vet ju det
38:5
2 Vet du vägen dit varest ljuset
38:19
2 Vet du vägen dit varest ljuset
38:24
1 Vet du tiden för stengetterna
39:4
1 vet du tiden för dem att föda
39:5
l jag vet att du förmår allt
42:2

1 Nu vet jag att H. giver seger
PS.20:7
1 utfråga mig om det jag icke vet
35:11
1 v. icke vem s. skall få det
39:7
1 du, H., vet det
40:10
1 du har behag till mig, det vet jag
41:12
1 det vet jag, att Gud står mig bi
56:10
1 Huru skulle Gud kunna v. det
73:11
1 ingen s. vet för huru länge
74:9
1 de v. intet och hava intet
82:5
1 folk s. vet vad jubel är
89:16
1 han vet att de äro fåfänglighet
94:11
1 vet vad för ett verk vi äro
103:14
10 dess plats vet icke mer därav
103:16
1 solen vet stunden då den skall
104:19
1 vet dina domar äro rättfärdiga
119:75
1 vet jag gm dina vittnesbörd
119:152
1 jag vet att H. är stor
135:5
1 sitter eller uppstår, vet du det
139:2
1 min själ vet det väl
139 :14
l Jag vet att H. skall utföra
140:13
1 fastän hon ej vet det
Ords. 5:6
l vet icke att det bär till
9:18
1 vet huru hs boskap känner det
12:10
1 Se, vi visste det icke
24:12
1 s. har akt på din själ vet det
24:12
1 vem vet när deras år få en ände
24:22
1 du vet icke vad en dag kan bära
27:1
1 vad heter hs son, du vet ju det
30:4
1 vem vet om denne skall vara Pred. 2:19
1 Vem kan v. om mskornas ande
3:21
1 vem vet vad gott s. skall hända
7:1
1 Ditt hjärta vet ju att du
7 :23
1 Hon vet icke vad s. kommer att
8:7
l Dock vet jag att det skall gå
8:12
1 eller hat kan en mska v. ngt
9:1
1 väl v. de s. leva att de måste
9:5
1 men de döda v. alls intet
9:5
1 dock vet ingen mska vad s. skall
10:14
1 vet icke vilken olycka
11:2
1 Lika litet s. du vet vart vinden
11:5
1 vet icke vilketdera s. är
11:6
1 vet att Gud för allt detta
11:9
1 Om du icke v. det, skönaste
HV. 1:8
1 ty de v. det ju
Jes.19:12
13 v. att H. skall slunga dig
22:17
5 munväder att du vet råd
36:5
l eller går in, så vet jag det
37 :28
1 Vet du då icke
40:28
1 se och v. att H. hand gjort
41 :20
1 att I mån v. och tro mig
43:10
l sådana v. intet
44:18
1 jag visste att du var styvsint
48:4
1 Det visste jag ju förut
48:7
1 icke förr v. ngt därav
48:8
1 eftersom jag visste huru trolös
48:8
1 jag visste att jag ej skulle
50:7
1 vet vad frid är
59:8
1 Jag vet det, H.
Jer.10:23
2 Jag vet huru Juda män
11:9
1 jag visste ej att de förehade
11:19
1 Skulle vi icke v. att alla
13:12
5 vet: för din missgärnings skull
13:22
l H., du vet det
15:15
1 v. att mitt namn är H.
16:21
l du vet det själv
17:16
1 v. att om I döden mig
26:15
1 v. att han är en profet
28:9
1 Jag vet väl vilka tankar jag har
29:11
1 Jag är den s. vet det
29 :23
1 låten ingen v. var I ären
36:19
3 Låt oss v. vad du har sagt
38:25
1 Du vet väl att Baalis sänt
40:14
1 v.en nu att I skolen dö gm svärd
42:22
1 visste att deras hustrur tände
44:15
1 fångad, förrän du visste därav
50:24
11 jag visste ej mer vad lycka
Klag. 3:17
1 v. att jag är H., s. helgar
Hes.20:12
1 v. att jag är H., eder Gud
20:20
5 v. att Ohola är Samaria
23:4
2 v. att på den tid då jag tager
24:25
l H., H., du vet det
37:3
1 ville v. vad jag har drömt
Dan. 2:3
16 meddela kon. det han vill v.
2:10
8 han vet vad i mörkret är
2:22
8 det s. konungen ville v.
2 :23
8 Nebukadnessar v. vad s. skall ske
2:28
8 v. vad s. skall ske
2 :29
8 må du v., o konung
3:18
8 vet att heliga gudars ande är
4:6
8 du, Belsassar, s. har V.t allt
5:22
8 gudar s. varken se ... eller v. ngt
5:23
8 Daniel fått v. att skrivelse
6:10
8 Vet. o konung, att intet förbud
6:15
1 Så vet nu och förstå
9 :25
1 utom mig vet du ej av
Hos.13:4
Am. 5:7
5 I s. slån ...v.en
1 vet att edra överträdelser äro
5:12
l v. att han flydde undan
Jona 1:10
1 vet att det är för min skull
1:12
1 Vem vet, kanhända vänder Gud om 3:9
1 visste att du är en nådig
4:2
1 att v. vad rätt är
Mika 3:1
6 Han vet nogsamt vilka
Nab. 2:5
5 så vet: gräsmaskarna fälla
3:16
1 sedan vet ingen var de finnas
3:17
19 så låten mig v. detta
Matt. 2:8
20 eder Fader vet ju vad I behöven
6:S
20 eder himmelske Fader vet
6:32
9:6
20 v. att Människosonen har makt
20 Vet du. att när fariseerna hörde
15:12
20 I v.en icke vad I begären
20:22
20:25
20 I v.en att furstarna uppträda
20 Vi v. det icke
21:27
20 Mästare, vi v. att du är sannfärdig 22:16
21 v.en I att sommaren är nära
24:32
24:33
21 kunnen I ock v. att han är nära
20 stunden vet ingen
24:36
24:42
20 I v.en icke vilken dag eder H.
20 om husbonden visste vilken
24:43
20 ty I v.en icke dagen
25:13
20 visste att jag vill skörda
25:26
20 I v.en att det två dagar härefter
26:2
20 visste att det var av avund
27:18
20 jag vet att Isöken J.
28:5
20 Jag vet vem du är
Mark. 1:24
20 för att l skolen v.
2:10
20 han vet själv icke huru
4:27

20 hon visste vad s. skett
5:33
21 ville icke att ngn skulle v. det
7:24
20 (Petrus) visste icke vad han skulle
9:6
20 v.en icke vad I begären
10:38
10:42
20 I v.en att de s. räknas för
20 Vi v. det icke
11:33
20 Mästare, vi v. att du är sannfärdig 12:14
21 v.en I att sommaren är nära
13:28
21 då kunnen lock v. att han är nära 13:29
20 om dagen och stunden vet ingen
13:32
20 I v.en icke när tiden är inne
13:33
20 I v.en icke när husets herre
13:35
20 visste icke vad de skulle svara
14:40
20 Jag varken vet eller förstår
14:68
21 Varav skall jag v. detta
Luk. 1:18
20 Vissten I då icke att jag bör
2:49
20 Jag vet vem du är, du Guds Helige
4:34
20 visste att han var Messias
4:41
20 för att I skolen v. att
5:24
28 fick v. att han låg till bords
7:37
29 v. att hon är en synderska
7:39
20 de visste att hon var död
8:53
22 visste han icke vad ban skulle tro
9:7
20 (Petrus) visste icke vad han sade
9:33
21 v. att Guds rike är nära
10:11
20 gå fram utan att v. det
11:44
20 eder Fader vet att I behöven
12:30
20 om husbonden visste vilken stund 12:39
20 Jag vet icke varifrån I ären
13:25
20 Jag vet icke varifrån I ären
13:27
21 nu vet jag vad jag skall göra
16:4
25 (Sackeus) ville gärna v. vem
19:3
21 ville v. vad var och en
19:15
20 visste att jag är en sträng man
19:22
20 svarade att de icke visste
20:7
20 vi v. att du talar och undervisar
20:21
21 skolen I v. att dess ödeliiggelse
21:20
21 v.en I att sommaren är nära
21:30
21 då kunnen lock v. att Guds rike
21:31
28 (Pilatus) fick v. att han var
23:7
20 ty de v. icke vad de göra
23:34
26 icke visste vad de skulle tänka
24:4
20 han visste icke varifrån
Joh. 2:9
20 vilket däremot tjänarna visste
2:9
21 av sig själv visste han vad i
2:25
20 Rabbi, vi v. att det är från Gud
3:2
20 men du vet icke varifrån den
3:8
20 Vad vi v., det tala vi
3:11
21 H. fick nu v. att fariseerna
4:1
20 Jag vet att Messias skall komma
4:25
20 mat att äta s. I icke v.en om
4:32
20 vi v. att han i sanning är
4:42
21 fick v. att han lång tid varit sjuk
5:6
20 visste icke vem det var
5:13
20 vet att hs vittnesbörd är sant
5:32
29 jag känner eder och vet
5:42
20 visste vad han skulle göra
6:6
20 J. visste inom sig att hs lälj.
6:61
20 J. visste från begynnelsen vilka
6:64
20 vi v. varifrån han är
7:27
20 l v.en varifrån jag är
7:28
20 jag vet varifrån jag kommit
8:14
20 I v.en icke varifrån jag kommer
8:14
20 Jag vet att I ären Abrahams säd
8:37
20 Han svarade: Det vet iaa: icke
9:12
20 att hlUl föddes blind, det v. vi
9:20
20 kan se, det v. vi icke
9:21
20 ej heller v. vi vem s. öppnat
9:21
20 Vi v. att denne man är syndare
9:24
20 Om (J.) är syndare vet jag icke
9:25
20 ett vet jag: jag s. var blind
9:25
20 har Gud talat, det v. vi
9:29
20 varifrån denne är. v. vi icke
9:29
20 att I icke v.en varifrån han är
9:30
20 Vi v. ju att Gud icke hör syndare
9:31
20 jag vet ändå att allt vad du beder 11:22
20 Jag vet att han skall stå upp
11:24
20 Jag visste ju förut att du alltid
11:42
20 han vet ju icke vart han går
12:35
20 jag vet att hs bud är evigt liv
12:50
20 J. visste att stunden var kommen 13:1
20 J. visste att Fadern givit allt
13:3
20 Han visste nämligen vem det var
13:11
20 Då I v.en detta, saliga äten I
13:17
20 jag vet vilka jag har utvalt
13:18
20 vägen ... den v.en l
14:4
20 H., vi v. icke vart du går
14:5
20 huru kunna vi då v. vägen
14:5
20 Nu v. vi att du vet allt
16:30
20 J., s. visste allt vad s. skulle
18:4
20 v. ju vad jag har sagt
18:21
20 Vet du då icke att jag har makt
19:10
20 J. visste att allt redan var
19:28
20 han vet att han talar sanning
19:35
20 vi v. icke var de lagt hm
20:2
20 jag vet icke var de lagt hm
20:13
20:14
20 hon visste icke att det var J.
20 visste lärj. icke att det vax J.
21:4
20 H .. du vet att jag har dig kär
21:15,16
20 H., du vet allting
21:17
21 du vet att jag har dig kär
21:17
20 vi v. att hs vittnesbörd är sant
21:24
22 visste icke vad de skulle
Apg. 2:12
2:14
23 I judiske män ...detta mån I v.
2:22
20 ss. l själva v.en
20 visste att Gud med ed lovat
2:30
21 Så må nu hela Israels hus v.
2:36
20 Nu vet jag väl, mina bröder
3:17
24 att l icke vissten bättre
3:17
23 så mån I v. att det är gm JK. namn 4:10
20 utan att v. om vad s. skett
5:7
22 visste de icke vad de skulle tänka
5:24
20 vi v. icke vad s. vederfarits
7:40
27 I v.en själva att det är judisk
10:28
20 Nu vet jag att H. räddat mig
12:11
23 Så mån I nu v., mina bröder
13:38
27 I v.en siälva att Gud utvalde
15:7
23 ss. han ock bar vetat det förut
15:18
20 alla visste att hs fader var grek
16:3
21 fingo v. att Guds ord förkunnades 17:13
21 Vi vilja v. vad detta skall betyda
17:20
27 I v.en att det är detta arbete
19:25
20 visste icke varför de kommit
19:32
21 finnes ngn mska s. icke vet
19:35
27 I v.en själva på vad sätt
20:18
29 I v.en att jag icke dragit mig
20:20
20 utan att v. vad där skall vederfaras 20:22
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
l
5
3
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1

Vete-Vid
29 det vet jag, den h.A. betygar
20:23
20 jag vet att l icke mer skolen se
20:25
20 Jag vet att svåra ulvar skola
20:29
21 I v.en själva att dessa
20:34
27 H .• de v. själva att det var jag
22:19
28 fått v. att han var romersk
22:29
20 visste icke han var överstepräst
23:5
34 fått v. att han var romersk
23:27
28 v. vad de anklagade hm för
23 :28
35 v. att han var från Cilicien
23:34
27 jag vet att du varit domare
24:10
28 intet orätt. ss. du mycket väl vet
25:10
20 det v. alla judax
26:4
20 Jag vet att du tror dem
26:27
28 fingo vi v. att ön hette Malta
28:1
23 Det mån I v.: till hedningarna
28:28
29 han vet huru oavlåtligt
Rom. 1:9
28 väl v. vad Gud stadgat ss. rätt
1 :32
20 vi v. att Guds dom kommer
2:2
20 Nu v. vi att allt vad lagen säger
3:19
20 v. lidandet verkar ståndaktighet
5:3
31 V.en I då icke att vi blivit döpta
6:3
21 Vi v. detta att vår ganlla mska
6:6
20 eftersom vi v. att K. sedan han
6:9
20 l v.en ju att när I ställen eder
6:16
31 v.en I icke att lagen råder över
7:1
20 Vi v. ju att lagen är andlig
7:14
20 jag vet att i mig bor icke gott
7 :18
20 Vi v. att hela skapelsen samfällt
8:22
20 bedja om. det v. vi icke
8:26
20 han vet vad A. menar
8 :27
20 vi v. att för dem s. älska Gud
8:28
20 v.en I icke vad skriften säger
11:2
20 I v.en vad tiden lider
13:11
20 Jag vet väl och är i H.J. viss om
14:14
20 jag vet att när jag kommer
15:29
20 eljest döpt ngn vet jag icke l.Kor. 1:16
20 icke v. om ngt annat än JK.
2:2
20 vilken mska vet vad s. är i en
2:11
20 v. vad s. blivit oss skänkt
2:12
20 V.en l icke att I ären Guds tempel 3:16
29 han vet att de äro fåfängliga
3:20
30 Ty väl vet jag intet med mig
4:4
20 V.en l icke att litet surdeg
5:6
20 V.en I då icke att de heliga
6:2
20 l v.en att vi skola döma änglar
6:3
20 V.en I då icke att orättfärdiga
6:9
20 V.en I icke att edra kroppar
6:15
20 V.en I då icke att den s. håller
6:16
20 V.en I då icke att eder kropp är
6:19
20 huru kan du v., du hustru
7:16
20 huru vet du om du skall frälsa
7:16
20 Vi v. att ingen avgud finnes
8:4
20 l v.en att de s. förrätta
9:13
20 I v.en ju, att fastän de s. löpa
9:24
29 må han v. att vi för vår del icke
11:16
20 I v.en att l, medan lvoren
12:2
20 om jag visste alla hemligheter
13:2
29 olika språk. vem vet huru många
14:10
20 l v.en att edert arbete icke
15:58
29 v.en att de äro förstlingen i
16:15
20 vi v. att ss. I delen
2.Kor. 1:7
20 vi v. att han s. Uppväckte H. J.
4:14
20 vi v. att om vår kroppshydda
5:1
20 Vi v. väl att vi äro borta
5:6
20 v. vad det är att frukta H.
5:11
20 v. vi icke av ngn efter köttet
5:16
20 Gud vet att jag så gör
11:11
20 Gud vet att jag icke ljuger
11 :31
20 Jag vet om en man s. är i K.
12:2
20 skild från sin kropp, vet jag icke
12:2
20 Gud allena vet det
12:2
20 jag vet om denne man
12:3
20 skild från sin kropp, vet jag icke
12:3
20 Gud allena vet det
12:3
29 jag vet att han blev uppryckt
12:4
36 Gud vet att jag icke ljuger
Gal. 1 :20
20 v. att en mska icke bliver
2:16
21 mån I nu v. att de s. låta det
3:7
20 I v.en att det var på grund av
4:13
26 jag vet mig knappt ngn råd
4:20
20 det hören I v. att ingen
Ef. 5:5
20 I v.en ju att vad gott
6:8
20 I v,en att i himmelen finnes den
6:9
29 vet huru jag längtar efter
Fil. 1:8
21 v. att det s. vederfarits mig
1:12
20 v. att jag är satt att försvara
1:16
20 jag vet att detta skall lända till
1:19
20 vet jag att jag skall leva kvar
1 :25
29 I v.en huru han verkat i evangelii
2:22
20 Jag vet att finna mig i ringhet
4:12
20 vet ock finna mig i överflöd
4:12
20 I v.en ju ock själva, I fillpper
4:15
20 I skolen v. vilken kamp
Kol. 2:1
20 I v.en att I till vedergällning
3:24
20 I v.en att också I haven en herre
4:1
20 Vi v. ju, käre bröder
l.Tess. 1:4
20 I v.en ock på vad sätt vi uppträdde 1:5
20 I v,en ju själva, käre bröder
2:1
20 fastän vi, ss. I v.en, fått utstå
2:2
20 Aldrig smickrets ord, det v.en I
2:5
29 I v.en, och han vet huru heligt
2:10
20 Likaledes v.en I huru vi förmanade 2:11
20 I v.en själva att sådana äro
3:3
20 Så har ock skett, det v.en I
3:4
21 jag ville v. ngt om eder tro
3:5
20 I v.en vilka bud vi givit
4:2
20 vet att hava sin egen maka i
4:4
20 I v.en att H. dag kommer ss.
5:2
20 I v.en vad s. håller hm
2.Tess. 2:6
20 I v.en huru man bör efterfölja
3:7
20 vi v. att lagen är god
l.Tim. 1:8
31 eftersom jag icke bättre visste
1:13
20 icke vet att förestå sitt hus
3:5
20 du skall v. huru man hör förhålla
3:15
20 jag vet på vem jag tror
2. Tim. 1 :12
20 Det vet du att alla vänt sig
1 :15
21 det vet du själv bäst
1:18
20 du vet att de föda av sig strider
2:23
21 det må du v. att i de yttersta
3:1
20 Du vet ju av vilka du lärt det
3:14
20 du vet att sådan är förvänd
Tit. 3:11
20 jag vet att du kommer att
Filem. v.2!
32 icke mer v. med sig ngn synd Hebr.10:2
20 Vi v. ju vem bar är s. sade
10:30
21 I vissten att I haven en egendom
10:34
27 icke visste vart han skulle komma 11:8

VETA (veta av)
1 ännu icke v. av ngn man
1.Mos.19:8
1 s. icke visste av Josef
2.Mos. 1:8
l Jag vet icke av H. och vill ej
5:2
14 utan att ... fått v. därav
4.Mos. 5:13
1 mat s. du icke visste av
5.Mos. 8:3
1 icke heller dina fäder visste av
8:3
1 mat s. dina fäder icke visste av
8:16
1 ej heller v. av sina barn
33:9
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20 I v.en ju att han blev avvisad
12:17
33 utan att v. det, fått ängiax till
13:2
21 V.en att Timoteus blivit lösgiven
13:23
20 I v.en ju att det icke är
l.Pet. 1:18
20 v.en att samma lidanden vederfaras 5:9
20 jag vet att jag snart skall
2.Pet. 1:14
21 Men det mån I framför allt v.
1 :20
21 det mån I framför allt v.
3:3
21 Därav v. vi att vi lärt
l.Joh. 2:3
21 Därav v. vi att vi äro i hm
2:5
20 han vet icke vart han går
2:11
29 I v.en att ingen lögn kommer av
2:21
20 Om I v.en att han är rättfärdig
2:29
20 det v. vi, att när ban en gång
3:2
20 I v.en att Han uppenbarades
3:5
20 Vi v. att vi hava övergått från
3:14
20 I v.en att ingen mandråpare
3:15
21 v. att vi äro av sanningen
3:19
21 Gud större än vårt hjärta och vet
3:20
21 förbliver ... det v. vi av A.
3:24
21 v. vi att vi förbliva i hm
4:13
21 då v. vi att vi älska Guds barn
5:2
20 I skolen v. att I haven evigt liv
5:13
20 om vi v. att han hör oss
5:15
20 så v. vi ock att vi redan hava
6:15
20 Vi v. om var och en s. är född
5:18
20 Vi v. att vi äro av Gud
5:19
20 vi v. att Guds Son kommit
5:20
20 vet att vårt vittnesbörd
a.Joh. v.12
21 v.en att om eder tro håller
Jak. 1:3
20 Det v.en I. mina älskade bröder
1 :19
20 I bören v. att vi skola få
3:1
20 v.en I icke att världens vänskap
4:4
27 I v.en ju icke vad s. kan ske
4:14
21 så mån I v. att den s. omvänder
5:20
29 må du v. att de sju stjärnorna Upp. 1 :20
29 jag vet att du icke lan lida onda
2:2
29 jag vet vilken försmädelse
2:9
20 Jag vet var du bor
2:13
29 jag vet huru du hax tjänat
2:19
21 förvisso icke v. vilken stund
a:3
20 du vet icke att du just är eländig
3:17
20 Min herre. du själv vet det
7:14
20 vet att den tid han har kvar
12:12
VETA (få veta)
1 Noa fick v. vad hs yngste
l.Mos. 9:24
3 fick Lahan v. att Jakob nytt
31 :22
l får v. vilken synd han
a.Mos. 4:23
1 av ngn får v. vilken synd
4:28
1 får v. det och så ådrager
5:3
14 utan att hennes man fått v. 4.Mos. 5:13
1 ingen fått v. var hs grav
5.Mos.a4:6
2 fingo de v. att Gideon
Dom. 6:29
1 ingenting fått v. om hs styrka
16:9
1 få v. om den resa s. vi
18:5
1 säg mig det, så jag får v. det
Rut 4:4
l fingo v. att H. ark kommit l.Sam. 4:6
1 I mån få v. och se vari den synd
14:38
1 Jonatan skall icke få v. detta
20:3
1 Ingen får v. ngt om det uppdrag
21:2
1 jag får v. vad Gud vill göra
22:3
1 David fick v. att Saul stämplade
23:9
1 får v. huru stor folkmängden2.Sarn.24:2
1 ännu icke fått v. det.
l.Kon. 1 :18
3 H. icke låtit mig få v.
2.Kon. 4:27
1 icke fått v. vart jag gått
Neh. 2:16
1 Innan de få v. eller se ngt
4:11
l jag fick v. att man icke givit
13:10
1 När Mordokai fick v. allt
Est. 4:1
1 få v. vad s. var på färde
4:5
15 Samma dag fick konungen v.
9: 11
15 när han hade fått v. detta
9:25
1 Låt mig få v. min överträdelse Job 13:23
16 döljer vad han får v.
Ords.11:13
1 så att vi fingo v. det
Jes.41 :26
1 Du fick icke förr v. ngt därav
48:8
1 så att jag fick v. det
Jer.11:18
1 Låt ingen få v. vad här blivit
38:24
1 dräpa... ingen skall få v. det
40:15
5 s. konungen begär att få v.
Dan. 2:27
8 Daniel hade fått v. att skrivelse
6:10
1 utan att jag fick v. ngt
Hos. 8:4
1 få v. för vems skull denna
Jona 1:7
21 din vänstra hand icke få v.
Matt. 6:3
21 se till att ingen finge v. detta
9:30
21 när J. fick v. detta, gick han
12:15
21 låta ngn få v. vad s. skett
Mark. 5:43
21 många tingo v. det
6:33
21 ville icke att ngn skulle få v.
9:30
21 fått v. huru det var
15:45
28 fick v. att (J.) låg till hords
Luk. 7:37
21 när folket fick v. detta
9:11
21 s. fått v. sin herres vilja
12:47
21 utan att hava fått v. hsvilja
12:48
28 (Pilatus) fick v. att han var
23:7
21 H. fick nu v. att fariseerna
Joh. 4:1
21 (J.) fick v. att han varit sjuk
5:6
21 den s. finge v. var (J.) fanns
11:57
20 tjänaren får icke v. vad hs hene
15:15
37 låta världen få v. sanningen
16:8
21 få v. tider eller stunder
Apa:. 1:7
35 få v. om Simon gästade där
10:18
19 Låten Jakoh ... få v. detta
12:17
21 när judarna i Tessalonika fingo v. 17:13
21 få v. vad det är för ny lära
17:19
28 finge v. varför de så ropade
22 :24
28 översten hade fått v. att han
22:29
34 fått v. att han var romersk
23:27
35 fått v. att han var från Cillcien
23:34
38 få v. vad jag bör skriva
25:26
28 fingo vi v. att ön hette Malta
28:1
21 få v. huru I skullen hålla
2.Kor. 2:9
20 ock I skolen få v. ngt om mig
Ef. 6:21
21 få v. huru det är med oss
6:22
21 få v. huru det är med oss
Kol. 4:8
39 fått v. detta i förväg
2.Pet. 3:17

1 visste av alla de gärningar
Jos.24:31
1 s. icke visste av H.
Dom. 2:10
1 ville icke v. av H.
l.Sam. 2:12
10 hs plats vet icke av hm mer
Job 7 :10
1 s. ej vill v. av Gud
18:21
1 visste ej av ngn ro för sin buk
20:20
9 dina vägar vilja vi icke v. av
21:14
1 ljuset vilja de icke v. av
24:16
12 kvalen s. gnaga migv. ej av vila
30:17
1 vilja icke v. av mina vägar
PS.95:10
1 vad ont är vill jag ej v. av
101:4
10 dess plats vet icke mer därav
103:16
1 att du vill v. av henne
144:3
17 icke villen v. av
Ords. 1:25
17 s. ej vill v. av tuktan
13:18
17 Den s. ej vill v. av tuktan
15:a2
1 och det vet av intet
Pred. 6:5
1 skall icke v. av ngt ont
8:5
1 jag vet av ingen
Jes. 44:8
1 aldrig v. av vad barnlöshet är
47:8
1 ting s. du ej har V.t av
48:6
1 Du fick icke förr v. ngt därav
48:8
1 Abraham vet icke av oss
63:16
1 ville icke v. av mig
Jer. 2:8
l de vilja ej v. av mig
4:22
16 v. de icke av ngn gräns
5:28
1 och v. icke av ngn blygsel
6:15
1 och v. icke av att blygas
8:12
1 mig vilja de ej v. av~ säger H.
9:3
1 i sin falskhet vilja ej v. av mig
9:6
1 innan ännu ngn visste av detta
41:4
1 fångad förrän du visste därav
50:24
18 ej vilja v. av strid
Mika 2:8
1 orättfärdiga v. icke av skam
Sef. 3:5
28 ville icke v. av (Elias)
Matt.17:12
21 de visste av intet förrän floden
24:39
21 Jag vet icke av ngn man
Luk. 1 :34
21 världen ville icke v. av hm
Joh. 1:10
40 män s. icke v. av lagen
Apg. 2 :23
20 en s. icke visste av Josef
7:18
20 icke v.t av begärelsen
Rom. 7:7
21 Den s. icke visste av synd
2.Kor. 5:21
41 Den s. icke vill v. av
1. Tess. 4:8
42 ic1-:e vilja v. av dess kraft
2.Tim. 3:5
43 icke vilja v. av myndighet
Tit. 1:10
21 ville icke v. av mina vägar
Hebr. 3:10
25 aldrig skall jag v. av sorg
Upp.18:7

VETE
Vetets historia är nästan lika gammal
som mänsklighetens. På Jakobs tid var
detta sädesslag det viktigaste i Mesopo·
tamien, och »tiden för veteskördem> får
tjäna som tidsbestämning, I.Mos.
30:14. Bland de välsignelser, som Gud
lovade israeliterna i det land de skulle
intaga, nämns på framträdande plats
vete, 5.Mos.8:8. Vetet såddes strax
efter kornet, i november·december,
och skördades vanligtvis i maj-juni, i
Jordandalen något tidigare. Sådden var
beroende av när arlaregnet kom. Det
s.k. egyptiska vetet hade flera ax på
samma strå. I åtskilliga av de offer som
frambars i Israel ingick vete. Vetet var
symbolen på Guds godhet och omsorg,
Ps.81:17. Jesus beteck1I3de sig själv
som ett vetekorn som skulle falla i
jorden och dö, Joh.12:24.
VETE
v.t och spälten slogos icke ned 2.Mos. 9:32
ett land med v. och korn
5.Mos. 8:8
därtill fetaste märg av v.
32:14
Gideon höll på att klappa ut v. il<>m. 6:11
under förevändning hämta v.
2.Sam. 4:6
låtit föra dig: v.~ korn. mjöl
17:28
Salomo gav 20000 korer v.
1.Kon. 5:11
Ornan höll på att tröska v.
l.Krön.21:20
här giver jag dig v.t till spisoffer
21:23
giva 20000 korer tröskat v.
2.Kron. 2:10
sända till sina tjänare v.t
2:15
10000 korer v. och 10000 korer kom 27:5
så ock v. utgivas åt dem
Esr. 6:9
ända till 100 korer v.
7:22
må törne växa upp för v.
Joh 31:40
hespisa det med bästa v.
Ps.81 :17
han mättar dig med bästa v.
147:14
(åkermannen) sår v. i rader
Jes.28:25
sått v. men skördat tistel
Jer.12:13
vi hava förråd av v.
41 :8
tag dig v .• korn, bönor
Hes. 4:9
v. från Minnit gåvo de dig
27:17
sjättedels efa av var homer v.
45:13
jämra sig över v.t och komet
Joel 1:11
samla in sitt v. i ladan
Matt. 3 :12
sådde ogräs mitt ihland v.t
13:25
ty då kunden I rycka upp v.t
13:29
samlen sedan in v.t i min lada
13:30
omsider fullhordat v. i axet
Mark. 4 :28
och samla in V.t i sin lada
Luk. a:17
Denne svarade: 100 tunnor v.
16:7
för att kunna sålla eder ss. v.
22:31
Ett mått v. för en silverpenning Upp. 6:6
(Ingen köper) finl mjöl och v.
18:13

VETEBRÖDSKORG
bar tre v.ar på mitt huvud

1.Mos.40:16

VETEHÖG

VETELAST
gm att kasta v.en i havet

Apg.27:38

VETEMJÖL
av fint v. skall du baka dem

2.Mos.29:2

VETERLIGT
Det vare v. för konungen
Det vare v. för konungen att vi
vi göra eder v. att ingen skall

Esr. 4:12
5:8
7:24

VETESKÖRD
gick ut vid tiden för v.en
1.Mos.30:14
för förstlingen av v.en
2.Mos.34:22
medan v.en pågick ville Simson Dom.15:1
korn- och v.en voro avslutade
Rut 2:23
betsemesiterna höllo på med v. 1.Sam. 6:13
Nu är ju tiden för v.en
12:17

VETSKAP
tog med sin hustrus v. undan

Apg. 5:2

VETI
-vett
vanvett Sak.12:4
VETT
l) do'a!, fl V1
vetande·, vetskäp, förstånd, kunskap. I
Ords.17:27 står: jogea' (part. av jå~a',
se Veta 1) då'at, övers. den som har
vett. Övers. >>utån vett och vilja» mot·
svaras av bi~li.då 'a! (bi~li = prep. be, i,
med, och neg. beli, utan, icke). Se t.ex.
Lärdom 2, Tänka 1, Veta 9.
2) fel!, J ~

hjärta; ofta i betydelsen: förstånd osv.
Se vidare t.ex. Förstånd 4, Hjärta 1,
Insikt 1, Tanke 5.
3) !o'am, D V u
smak, omdöme; förstånd. Se t.ex. Förstånd 6, Insikt 3.
4)

se/säf, '; J. i.?

förstånd, insikt. Se t.ex. Förstånd 5,
Klokhet 1, Mening 3.
5) noseå, VOO€W
vara sjuk; av: nosos, se Sjukdom 10.
Verbet står i l.Tim.6:4 med prep. peri,
omkring; om, angående; uttrycket är
övers. vara såsom från vettet i sitt
begär efter.
VETT
1 dräpt utan v. och vilja
5.Mos. 4:42
1 dödar sin nästa utan v. och vilja
19:4
1 utan v. och viJ,ja har dödat
Jos.20:3
1 utan v. och vilja dödat sin nästa
20:5
2 Den är utan v. s. visar förakt
Ords.l1:12
3 skönhet hos kvinna s. saknar v.
11:22
4 I mån av sitt v. en man prisad
12:8
1 Den s. har v •• han spar sina ord
17:27
1 så mycket v. eller förstånd
Jes.44:19
5 ss. från v.et i sitt hegär
1. Tim. 6:4

VETTA
s. v.er åt Seboimsdalen
den port s. v.er åt norr
övre porten s. v.er åt norr
östra porten s. v.er åt öster
den port s. v.e åt öster
altarets trappsteg v.e åt öster
yttre port s. v.e åt öster
förgårdens port s. v.er åt öster
öppna den port s. v.er åt öster
tempelkamrar s. v.e åt norr
yttre porten s. v.e åt öster

1.Sam.13:18
Hes. 8:3
9:2
11:1
43:1
43:17
44:1
46:1
46:12
46:19
47:2

VETTLÖS
I oförnuft har den v.e glädje

Ords.15:21

VI':'
Se, v. hava övergivit allt
Matt.19:27
Se, vi hava övergivit allt
Mark.10:28
kunna vi vittna, så ock den h.A. Apg. 5:32
Den h.A. och v. hava beslutit
15:28
v. s. då ännu leva och lämnats l.Tess. 4:17
v. höra icke natten eller mörkret till
5:5
v. s. höra dagen till
5:8
v. må vara nyktra, iklädda trons
5:8
att v. må leva tillika med hm
5:10
vare sig v. ännu äro vakna
5:10
eller v. äro avsomnade
5:10
det v. hava sett och hört
l.Joh. 1:3
om v. vandra i ljuset ss. ban är
1:7
hava v. gemenskap med varandra
1:7
Om v. säga att v. icke hava synd
1 :8
Därav veta v. att v. lärt känna hm
2:3
därmed att v. få kallas Guds baxn
3:1
Mina älskade, v. äro nu Guds barn
3:2
V. veta. att v. övergått från döden
3:14
v. hava själva sett. och v. vittna om
4:14
V. älska, därför att han först älskat
4:19
V. veta om var och en s. är född av
5:18
V. veta att v. äro av Gud
5:19
v. veta att Guds Son har kommit
5:20
så att v. kunna känna den Sanne
5 :20
v. äro i den Sanne, i hans Son, JK.
5:20

VID

Din midja är en v. ~ omhägnad

HV.7:2

VETEKORN
Om icke v.et faller i jorden
Joh.12:24
ett naket korn, kanhända ett v. 1.Kor.15:37
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de v.a vattnen betvingas
Se ock havet, det stora och v.a
ditt land, Immanuel, så vitt
konungariken i den v.a världen
din boskap i het på v.a ängar
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Joh 37:10
Ps.104:25
Jes. 8:8
23:17
30:23

Vida- Vikt
djup och v. är den
gör åt dig v.a fönster
Det v.a Babels murar omstörtas

30:33
Jer.22:14
51:58
Hes.23:32
27:26
Hos. 4:16
Matt. 7:13

så djup och så v. s. den är

förde dig ut på de v.a vattnen
i bet ss. lamm i v.a öknen

Ty v. och bred är den väg

VIDA
dalar s. utbreda sig v.
4.Mos.24:6
Du är v. förmer än jag hört
2.Krön. 9:6
ryktet om (Ussia) gick ut v. omkring 26:15
ljudet därav hördes v. omkring
Esr. 3:13
glädjen hördes v. omkring
Neh.12:43
Haven I ej frågat dem s. v. foro
Job 21 :29
Min insikt vill jag hämta v. ifrån
36:3
sönderkrossa huvuden v. omkring Ps.I10:6
folket så fruktat v. omkring
Jes.18:2
folket s. är fruktat v. omkring
18:7
det syntes V., ty det var högt
Hes.19:11
en kerub. s. skuggade v.
28:14
dina gränser sträcka sig v.
Mika 7 :11
ss. ngt v. mer än en träl
Filem. v.16

VIDARE

vifta den ss. ett v. inför H. ansikte
29:26
bringan att viftas ss. ett v.
3.Mos. 7 :30
och viftade det ss. ett v.
8:27
viftade den ss. ett v. inför H.
8:29
viftade till ett v. inför H. ansikte
9 :21
viftas ss. ett v. inför H. ansikte
10:15
vifta det ss. ett v. inför H. ansikte
14:12
detta skall prästen vifta ss. ett v.
14:24
prästen vifta dem ss. ett v.
23:20
vifta ss. ett v. inför H.
4.Mos. 6:20
Aron skall vifta levitema ss. v.
8:11
och vifta dem ss. ett v.
8:13
och viftat dem ss. ett v.
8:15
Aron viftade dem ss. ett v.
8:21
så ofta de frambära v.
18:11

VIFTOFFERSBRINGA
skall du helga v.n
2.Mos.29:27
aV... tackoffer tager jag v.n
3.Mos. 7:34
v.n och offergärdslåret skola ätas
10:14
v.n bäras fram för att viftas ss.
10:15
helgat åt prästen, jämte v.n
4.Mos. 6:20
tillhöra dig likasom v.n och högra
18:18

VIFTOFFERSBRÖD
Jes.29:22
51:22
52:1

hs ansikte ej v. blekna

min vredes kalk ej v. dricka

ingen oren skall v. komma in

där l bon skolen I bära fram v. 3.Mos.23:17

VIFTOFFERSKÄRVE
den dag då I buren fram v.n

VIDD
v.en av din vishet icke ens
2.Krön. 9:6
Har du överskådat jordensv.er
Job 38:18
ditt bud är omätligt iv.
Ps.119:96
märker ut himmelensv. med
Jes.40:12
draga fram över jordens hela v.
Upp.20:9

VIDGA
V. ut platsen för ditt tjäll
ditt bjärta skall bäva och v. sig
Vårt hjärta har v.t sig
v.en också I edra hjärtan

Jes.54:2
60:5
2.Kor. 6:11
6:13

VIDGÅ
v.r att (Jagen) är god

Rom. 7:16

VIDKOMMA
blandar sig i vad hm icke v.er

1.Pet. 4:15

3.Mos.23:15

VIK
-vik
havsvik Jes.il :15
VIK
vid (Salthavets) sydligaste v.
Jos.15:2
15:5
vid den v. av detta hav
gränsen till Salthavets norra v.
18:19
vid sina v.ar stannade (Aser)
Dom. 5:17
blevo varse en v. med låg strand Apg.27:39

VIKA
-vika
avvika Rom.3:12
undvika Ords.13:14
VIKA

VIDLÅDA
missgärning s. v.er de heliga
2.Mos.28:38
missgärning s. v.er helgedomen 4.Mos.18:1

VID PASS
Maria stannade v. pass tre

Luk. 1:56

VIDRIG
Min andedräkt v. för min hustru

Job 19:17

VIDRÖRA
v.de randen av vattnet i Jordan

Jos. 3:15

VIDSKEPLIG
periergos, rrepiep10C;
verksam runtomkring; som mödar sig i
onödan, beskäftig, beställsam; nyfIken,
frågvis; vidskeplig; i Apg.19:19 neutr.
plur. ta perierga, övers. vidskepliga
konster; av: prep. peri, omkring, och
ergon, se Verk 18. Ordet förekommer
även i I.Tim.5 :13, där det står i mask.
plur. periergoi, övers. att syssla med
sådant som icke kommer dem vid.
l)

VIDSKEPLIG
1 s. hade övat v.a konster

Apg.19:19

VIDSTRÄCKT
Arbetet är stort och v.
Staden (Jerusalem) var v.
blicka ut över ett v. land

Neh. 4:19
7:4
Jes.33:17

VIDTAGA
goda åtgärder hava blivit v.na

Apg.24:3

-vidunder VIDUNDER
havsvidunder Job 7:12
VIDUNDER
blivit ss. ett v. för många

Ps.71:7

VIDÖPPEN
ditt lands portar stå v.na

Nab. 3:13

VIFTA
v. det ss. ett viftoffer
2.Mos.29:24
v. den ss. ett viftoffer inför H.
29:26
det s. V.s och det s. &ives ss.
29:27
bringan till att v.s ss.
3.Mos. 7 :30
v.de det ss. ett viftoffer
8:27
v.de den ss. ett viftoffer inför H.
8:29
v.de Aron till ett viftoffer
9:21
att v.s ss. ett viftoffer inför H.
10:15
v. detta ss. ett viftoffer inför H.
14:12
v. det för att bringa försoning
14:21
skall prästen v. ss. ett viftoffer
14:24
kärven skall han v.lnför H. ansikte
23:11
efter sabbaten skall prästen v. den
23:11
v. kärven skolen I offra ett felfritt
23 :12
prästen skall v. dem ss. viftoffer
23 :20
v. detta offer inför H. ansikte 4.Mos. 5:25
prästen skall v. detta ss. viftoffer
6 :20
Aron skall v. levitema ss. viftoffer
8:11
v. dem ss. ett viftoffer
8:13
v.t dem ss. ett viftoffer
8:15
Aron v.de dem ss. ett viftoffer
8:21
v.en med handen att de må draga Jes.13:2

VIFTOFFER
Se: Offer, spA198.
VIFTOFFER
ss. ett v. inför H. ansikte
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1) sug, :1 1 tO
vända om, vända tillbaka. Se t.ex.
Omvända l, Vederkvicka 4, Vinna 13.
2) sur, l 1 D
vika, avvika, avlägsna sig. Se vidare:
Undfly 3.
3) utf.ord.
4) [näzar). l l l
nif. skilja sig; -a~hålla sig; i Hes.14:7
med me'a1).äre (prep. min, från, och
'a1).are, efter); avhålla sig från (underförstått: att vandra) efter; övers. vika
bort ifrån. Jfr nif. av [nåzar] i 3.Mos.
22:2 (med prep. min), övers. hålla sig
ifrån; Hos.9:10 (med prep. le, till, för,
åt) inviga sig åt; Sak.7:3 späka sig. Se:
Avhålla 2, Bevara 4, Inviga 2.
5) gälam, D '7 )
vika ihop, veck!; samman.
6) sug, Sug, J 1b J 1 D
skilja sig, vika tillbaka; här nif. på
samtliga ställen utom PS.80:19. Jfr
Avfällig 3. Se: Avfalla 10.

VIKA
Uppdelning: vika; giva vika; vika ihop.

16 färgen vek bort ifrån mitt ansikte 10:8
2 när jag v.er ifrån dem
Hos. 9:12
6 dem s. v.it bort ifrån H.
Sel. 1:6
18 strax vek spetälskan
Mark. 1 :42
19 vek (djävulen) ifrån hm
Luk. 4:13
18 strax vek spetälskan ifrån hm
5:13
18 veko de tillbaka och föllo
Joh.18:6
20 sjukdomarna veka ifrån dem Apg.19:12
19 Att denne måtte v. ifrån mig 2.Kor.12:8
VIKA (giva vika)
21 gåvo icke ett ögonblick v.
VIKA (vika ihop)
5 Ella ...vek ihop den

Gal. 2:5
2.Kon. 2:8

VIKT
Se även: Våg, vågskål, väga, sikel,
helgedomssikel, talent, mina, mynt.
-vikt
jämvikt Job 37:16
konungsvikt 2.Sam.14:26
Vikt
Viktsystemet var i forntiden nära för·
bundet med penningsystemet. Israeliterna fick sina viktenheter från de
kringliggande länderna, först och
främst från Babylonien. Redan tidigt i
2. årtusendet f.Kr. har babyloniska
viktenheter varit i bruk i Palestina. Det
kungliga babyloniska viktsystemet var
dubbelt, det hade tunga och lätta
talenter, tunga och lätta minor osv. En
tung talent vägde ca 60 kg, medan en
lätt endast vägde 'hälften. Systemet var
sexagesimalt; en talent var lika med 60
minor, som i sin tur var lika med 60
siklar.
Sikeln, som var den praktiska enheten i det dagliga livet, blev i väster
utgångspunkten för ett något differentierat räknesätt, som bröt med det
babyloniska sexagesimalsystemet. En
mina som i Babylonien bestod av 60
siklar, sattes i väster till 50 siklar.
Det är en vanlig uppfattning att de i
Palestina använda viktsystemen varierade något från tid till annan. Uttrycket »konungsvikb>, 2.Sam.14:26,
avser otvivelaktigt det babyloniska
viktsystemet, medan det divergerande

vika, avvika. Se: Utplåna 8.
8) rähek, P n l
adj. s~~ är långt borta, som avlägsnar
sig; av: råJ;ia~, vara långt borta, avlägsna sig (se Avhålla 7, Driva 27).
9) nätä, nt:l l
sträcka el. sp~na ut; luta, böja el. vika
av. Se t.ex. Avfalla 6, Avsides 4,
Driva 28, Leda (verb) lO, Tält 7.
10) 'lizab, :1 l V
övergiva: länui"a~ I Ords.3:3 står ordagrant: Må nåd och trofasthet (sanning)
icke övergiva (lämna) dig. Se vidare:
ÖVergiva 1.
il) luz, l 1 '7
vända sig, vika avel. bort; hif. låta vika
avel. bort. Se vidare: Vrång 5.
12) zur, l 1 l
vända sig bort, gå åt sidan, avlägsna sig;
här nif. övers. vika bort. Se: Avfällig 2,
Främling 6, Främmande 12.
13) rä'as, tO V l
darra, bäva, skäI~a. Jfr Skaka 3.
14) håjli,
~
bliva; vara; i Jer.7:24 med le'~or,

VIKA
1 vattnet vek bort ifrån
l.Mos. 8:3
2 Spiran skaU icke v. ifrån Juda
49:10
2 Paddorna skola v. bort
2.Mos. 8:11
2 flugsvärmarna v. bort ifrån Farao
8:29
2 Deras beskärm v.it ifrån
4.Mos.14:9
2 V.en hort ifrån dessa
16:26
2 icke v. ifrån ditt hjärta
5.Mos. 4:9
3 veko tillbaka för Baraks
Dom. 4:15
2 v.er min styrka ifrån mig
16:17
2 hs styrka vek ifrån hm
16:19
2 H. hade v.it ifrån (Simson)
16:20
2 sedan H. A. v.it ifrån Saul
1.Sam.16:14
2 den onde anden vek ifrån hm
16:23
2 sedan (H.) v.it ifrån Saul
18:12
2 Gud har v.it ifrån mig
28:15
2 H. har v.it ifrån dig
28:16
6 vek Jonatans båge icke
2.Sam. 1 :22
2 icke svärdet v. ifrån ditt hus
12:10
2 icke vek ifrån ngt s. han
l.Kon.15:5
2 icke låta v. ifrån hm
l.Krön.17:13
2 ss. jag lät den v. ifrån
17:13
2 Molnstoden vek om dagen ickeNeh. 9:19
2 till Gud: Vik ifrån oss
Job 21 :14
2 s. sade till Gud: Vik ifrån oss
22:17
2 V.en bort ifrån mig
Ps. 6:9
1 de fiender skola v. tillbaka
6:11
1 mina fiender v. tillbaka
9:4
1 ogudaktiga v. tillbaka
9:18
2 stadgar icke v. ifrån mig
18:23
6 må de v. tillhaka och varda
35:4
6 må de v. tillbaka och blygas
40:15
1 låter ossv. tillbaka för ovännen
44:11
7 från dess tOrg v. icke förtryck
55:12
1 måste mina fiender v. tillbaka
56:10
6 må de v. tillbaka och blygas
70:3
8 de s. v.lt bort ifrån dig förgås
73:27
1 v. tillhaka med hlygd
74:21
6 veko trolöst tillhaka
78:57
6 skola vi Icke v. ifrån dig
80:19
1 låtit hs svärdsegg v. tillhaka
89:44
9 likväl v.er jag icke ifrån
119:51
2 Jag v.er icke ifrån dina rätter
119:102
2 V.en bort ifrån mig, I onde
119:115
9 v.er icke ifrån vittnesbörd
119:157
6 v. tillbaka s. hata Sion
129:5
2 måtte blodgiriga v. bort
139:19
10 sanning ej v. ifrån dig
Ords. 3:3
11 låt detta icke v. ifrån dina ögon
3:21
9 och vik icke därifrån
4:5
11 Låt dem icke v. ifrån dina ögon
4:21
2 v.en icke ifrån min muns tal
5:7
7 skall olyckan icke v.
17:13
2 v.er han ej därifrån
22:6
1 s. ej v.er tillbaka för Ilin
30:30
2 grämelse v. ur ditt hjärta
Pred.1l:10
12 v.it bort ifrån (H.)
Jes. 1:4
13 jorden skall v. från sin plats
13:13
6 v. tillhaka och stå med skam
42:17
7 stå där oeh ej v. från stället
46:7
6 illll har ej v.it tillbaka
50:6
7 om än bergen v. bort
54:10
7 så skall min nåd Icke v. ifrån
54:10
6 vi hava v.it hort ifrån vår Gud
59:13
7 de skola icke v. ur din mun
59 :21
1 icke mer v. bort ifrån mig
Jer. 3:19
14 veko tillhaka i stället för att
7 :24
6 De v. tillbaka
46:5
12 v.lt bort ifrån mig gm
Hes.14:5
4 om ngn av Israels hus v.er bort
14:7
2 min nitälskan kan v. ifrån dig
16:42
14 sömnen vek bort
Dan. 2:1
15 vek färgen hort ifrån kon. ansikte
5:6
15 färllen vek bort ifrån hs ansikte
5:9
15 må färgen icke v. bort ifrån
6:10
15 färgen vek hort ifrån mitt ansikte
7:28

västliga systemet med 50 siklar på en
mina tydligen tidigt har använts av
israeliterna. Jfr 2.Mos.38:25 f., där
det berättas att 603.550 man gav en
halv sikel silver var och att summan av
det insamlade blev 100 talenter och
1.775 siklar silver. En enkel uträkning
visar här att om 100 talenter är lika
med 6.000 minor il 50 siklar, dvs.
300.000 siklar, och de 1.775~rna
adderas därtill, så utgör den då erhållna summan 301.775 exakt hälften
av 603.550. I det åsyftade fallet är det
uttryckligen fråga om en sikel av bestämd vikt, den s.k. helgedomssikeln
(se d.o.); »efter helgedomssikelns vikt»
är ett uttryck som ofta brukas i
samband med offer och tempeltjänst,
jfr t.ex. 2.Mos.30:13.
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7)

mus, tO 1 tl

n:

2.Mos.29:24

tillbaka; därav övers. vika tillbaka; nif.
sättas i verket, genomföras, ske; i
Dan.2:l (med prep. 'al, på, över) i
betydelsen: gå förbi, försvinna från;
övers. vika bort ifrån. Se t.ex. Uppfylla 12, Vila (verb) 4.
15) senä', l\ ~ t:i
aram. l,<al och hlthp. förändras. Verbet
brukas här om ziw, ansiktsfärg (se
Ansikte 7). Se t.ex. Förvandla 12,
Skada 20.
16) håpals, l ~ ~
vända; förändra, förvandla; här nif.
vända sig; förändras (om ho~, se Ansikte 8). Se vidare: Omvälva 1.
18) aperchomai, årr€PxoJlat
gå bort, avlägsna sig, försvinna; av:
prep. apo, (bort) från, och erchomai,
gå. Se: Förlora 21, Löpa 12.
19) aphistemi, åqJiaT71Jlt
ställa åt sidan, föra bort, avlägsna;
intransitivt: gå bort, avlägsna sig; av:
prep. apo, se 18, och histemi, ställa,
sätta. Se: Avfall 6, Avfalla 14, Övergiva 27.
20) apalldssö, årraHåaaw
avlägsna; pass. avlägsnas, avlägsna sig;
av: prep. apo, se 18, och allåssö,
förvandla. Se: Fri 38, Förlika 2.
21) eikö, etK 6J
giva efter, giva vika.

Talentvikt från det gamla Israel.

Viktig- VIla
11:18
17:16
30:17
PS.95:11
8 fåfäng;t att I sent gån till v.
127:2
9 ogudaktiga fingo gå till v.
Pred. 8:10
5 Hela jorden har fått v.
Jes.14:7
5 låten den trötte få v.
28:12
Klag. 5:5
5 unnas oss dock ingen v.
10 icke komma in i min v.
Hebr. 3:11
10 icke skulle komma in i hs v.
3:18
10 löfte att få komma in i hs v.
4:1
10 vi få ju komma in i v.n
4:3
10 skola icke komma in i min v.
4:3
10 skola icke komma in i min v.
4:5
11 Josua fört dem in i v.n
4:8
10 den s. kommit in i hs v.
4:10
11 har funnit v. från sina verk
4:10
10 sträva efter att få komma in i v.n
4:11

Med undantag av enstaka variationer (det skulle enligt Hes.45: 12 gå
20,25 eller 15 siklar på en mina) tycks
israeliterna ha nyttjat följande viktsystem: en talent motsvarade 60
minor, en mina 60 (el. 50) siklar, en
sikel var lika med 2 beka eller 20 gera.
I Skriften varnas kraftigt för bruk
av falska vikter, 3.Mos.19:36; Ords.
11 :1. I 2_Kon.2'·13 liknas sänklodet
vid Guds dom.
VIKT
efter helgedomssikelns v.

1 går sedan trygg till v.

6 själv går till v. i stoftet

1 kvalen s. gnaga veta ej av v.
7 skola icke komma in i min v.

2.Mos.30:13

30:24; 38:24,25,26; 3.Mos. 5:15

icke orätt ... om mått, vikt eller mål
Riktig våg. riktiga vikter, riktig efa

bs pansar en v. av 5000 siklar
kopparens v. icke blev utrönt

l.Sam.17:5
I.Kon. 7:47

uppgift på den vikt i guld
I.Krön.28:14
uppgift på den vikt s. kom på vart
28:14
angav v.en på gyllene ljusstakarna
28:15
v.en i var särskild ljusstake
v.en i var ljusstake med lampor

28 :15
28:15

v.en på guldet till skådebrödsborden 28:16
uppgift pö v.en i var särskild bägare 28:17
rökelsealtaret ... med uppgift på v.en 28:18

kopparens v. icke utrönas
2.Krön. 4:18
alltsammans efter antal och v.
Esr. 8:34

hela v.en blev då upptecknad
8:34
full v. beh8llar hm väl
Ords.ll:1
alla v,er i pungen äro hs verk
16:11
Två slqs v. och två slags mått
20:10
Tvåfaldig vikt är styggelse för H.
20:23
Den mat skall du äta efter v.
de skola äta bröd efter v.
förfalska.o.visar orätt v.

fördroge ...falska v.er

Hes. 4:10
4:16
Am. 8:5

Mlka 6:11

VIKTIG
-viktig
oviktig I.Sam.20:2
VIKTIG
Kommer v.are ärende före
varken v.t eller oviktigt
det s. är v.ast i lagen

VIKTSKÅL
Vem väger höjderna på en v.

2.Mos.18:22
1.8am.20:2
Matt.23:23
Jes.40:12

VILA
Se även: Arbete, möda, trött, ro, stilla,
stillhet, vederkvicka, vilodag, vilostad,
sabbat, frid, frihet, frälsning.
-vila
sabbatsvila 2.Mos.16:23
Vila

l. Skriften talar om vila i förbindelse
med Gud själv. »Han vilade på sjunde
dagen från allt det verk som han hade
gjort», I.Mos.2 :2, dvs. från skapelseverket. Det ord som här används i
grundtexten är betecknande nog Säga!
(upphöra med arbete) och icke mia.\l
(sätta el. lägga sig efter ansträngning).
Gud behöver icke vila som följd av
trötthet. »Han bliver ej trött och uppgives icke», Jes.40:28. Uttrycket antyder att han upphörde med sitt
skaparverk, eftersom han såg att »det
var mycket gott», I.Mos.1 :31. Någon
motsägelse till Jesu ord i Joh.5:l7:
»Min Fader verkar ännu alltjänlt», föreligger icke. Om skapelseverket är fullbordat, arbetar Gud på andra områden, som Å terlösare och Frälsare för
den värld han har skapat.
2. Gud sörjer även för den vila hans
skapelse behöver. Han har givit Israel
den sjunde dagen till sabbatsvila, en
Herrens heliga sabbat, 2.Mos.16:23.
»Sex dagar skall du göra ditt arbete,
men på sjunde dagen skall du hAlla
vilodag, för att din oxe och din åsna
må hava ro, och din tjänstekvinnas son
och främlingen må njuta vila», 2.Mos.
23:12.
Gud lovade sitt folk Israel vila i
Kanaan efter ökenvandringens möda
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25-Illustrerat Bibel-lexikon

(verb)
l) ~abat, n J rj
upphör~ (med Tarbete); vila. Se: Avskaffa 2, Frihet I, Forkasta 8, Vila
(subst.) 3.
2) miinoal!, Q i J ~
vila, ro; viloplats, viloställe; av: mia.\l,
se 7. Se vidare: Vila (subsL) 4.
3) [Så'an], 1 2~
nif. luta eL stödja sig; luta sig ned, vila
sig. Se vidare: Stödja 3_
4)hajii, n:~
bliva; vara. Se Lex. Leva 2, Råda 4,
Vika 14.
5) sim, D'b
sätta, ställa, placera; här om 'ajin, öga;
övers. låta vila. Se Lex. Vakta 2.
6) rabas, l' J l
ligga, -lägra slg;Ti PS.23:2 hif. låta ligga.
Se vidare: Ro 2.
VILA

19:35
19:36

edert bröd skall lämnas ut efter v.
26:26
efter hela;edomssikelns v.
27:3
efter helgedomssikelns v.
4.Mos.3:47 ,50
7:13,19,25,31,37,43,49,55,61,67
7:73,79,85,86; 18:16
Full och rIktiII v. skall du
5.Mos.25:15
Assyriska uch persiska vikter.
och faror, 5.Mos.12:9 f. För själva
löfteslandet förordnade Gud ett års
vila vart sjunde år: »Men under det
sjunde året skall landet hava vilosabbat, en Herrens sabbat; då skall du
icke beså din åker och icke skär3 din
vingård», 3.Mos.25:4. Sådana lagar för
löfteslandet visar, att även skapelsen i
den messianska förlossningen skall ha
del i den eskatologiska vilan, jfr Rom.
8:19 ff.
Döden och graven ger vila, Job
3:17: »Där hava ju de ogudaktiga upphört att rasa, där få de uttröttade
komma till vila»; Dan.12:l3; Apg.2:26.
Om dem som har beseglat sin trohet
mot Klistus med sitt blod under Antikrists sataniska våldsregim, sägs det:
»Saliga äro de döda som dö i Herren
härefter. Ja, säger Anden, de skola få
vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följa dem», Upp.14:13. De vilar
efter troskampen.
3. Inre vila, själens harmoni och tillfredsställeise, är en gåva av Gud, betingad av människans personliga inställning till honom och hans uppenbarelse, Jes.28:12; PS.23:2. »Ty jag
skall vederkvicka trötta själar, och alla
försmäktande själar skall jag mätta»,
Jer.31 :25, jfr med 6:16; Jes.14:3;
28:12. Mose förde icke Israel in i vilan,
Ps.95:11; 5.Mos.12:9,·utan Messias
skall göra det. Genom att han skapar
frid, skall det eskatologiska folket
komma in i vilan, Hebr.3:11 ff. Kristus
själv erbjuder den sanna vilan för själen
i och genom sitt evangelium, i motsats
till många laglärares tunga, pressande
krav och bördor, Matt. 1 1:28-30.
Genom Jesus Kristus utropas
friden, Matt.IO:13; Mark.5:34, och
vilan har inträtt: »Kommen till mig ...
så ska11 jag giva eder ro». Vilan består
främst av ett nytt fridsförhållande till
Gud, där all oro och all självåterlösningssträvan har upphört. Den gudomliga fliden är något vida mer än inre
harmoni, den innebär ett tillstånd av
helhet och hälsa på grund aven rätt
gemenskap med Gud på Kristi ställföreträdande försoningsgärnings grund.
Se: Frid, Försoning.

icke går förlorad, Hebr.4:11. Se:
Sabbat, Härlighet.
VILA (sub st.)
1) Så~aq, J;)tf
lägga sig, ligga; här övers. lägga sig till
vila el. gå till vila; i Job 30:17 veta av
vila. Jfr Läger 5. Se: Ro 4, Vila (verb)
11.
2) [napasj, t7~ J
end. nif. hämt; Tandan, andas ut; här
övers. njuta vila. Se vidare: Ro 3.
3) Såbat, n Jt7
upphör~; vil;~ här övers. få vila. Se
vidare: Vila (verb) 1.
4) manoah, n i J~
vila, ro; viloplats, ;iloställe; av: nua.\l,
se 5. Se: Ro 10, Vila (verb) 2, Vilostad l.
5) nr.la~, ~ 1 J
sätta el. lägga sig; vila; här övers. njuta
vila, komma till vila el. få vila; i
Jes.28:12 hif. heniai:I med prep.le, till,
för, åt; skaffa vila åt; övers. låta få vila;
i Klag.5:5 hof. med prep. le, det gives
vila åt (någon); övers. vila unnas
(någon). Beträffande Job 3:26, se
Ro 8. Se vidare: Vila (verb) 7.
6) na~at, n Q l
vila, ro. Se vidare: Ro 24.
7) menuha, n n 1 J ~
vila, ro; ~iloplats, vil~ställe; av: nua.\l,
se 5. Se: Ro 5, Vilostad 2.
8) jasab, JrV'
sätta sig, sitta;Tbosätta sig, bo, stanna; i
PS.127:2 i betydelsen: stanna uppe,
hålla sig uppe; övers. gå till vila. Se
vidare: Vila (verb) 16.
9) utf.ord.
10) katapausis, Kara.rraVGt<:
subst. vila; av: katapau6, se 11. Se:
Vilostad 6.
11) katapauö, Kararravw
föra till vila; intransitivt: komma till
vila, finna vila, vila. Se: Stilla
(verb) 14, Vila (verb) 25.

7) nua~, ~ 1 J
sätta el. lägga sig (efter ansträngning);
vila (ut). Se Lex. Fred 9, Ro 1, Stilla
(adj.) 6, Vila (subst.) 5.
8) utf.ord el. omskrivning.
8a) kaqeq, '?~'
vara tung; här med prep. 'al, på, över;
övers. vila tung på. Se Lex. Hård 5,
Härlig 2.
9) Såmat, ~ ~ tO
kasta n~d el.-bort; i 2.Mos.23:11 om
åker: låta ligga obrukad (i träda);
tillsammans med nätas (ett verb med
liknande betydelse som Sämat) övers.
låta vila och ligga orörd. Se: Avstå 10.
10) Så~an, 1 ~~
slå sig ned, lägra sig; bosätta sig,
stanna, bo. Av detta verb kommer
sub st. miskån, lägerplats; boning;
tabernakel (se Tält 6). Se Lex. Ro 25,
Trona 2.
11) sakab, J J tO
lägga sig: ligga.-S;: Ro 4, Vila (subSL)

4. Vilan får i Guds uppenbarelse även,
och framför allt, framtids- och
evighetsaspekt: en sabbatsvila återstår
för Guds folk, Hebr.4:9. Guds avsikt
med sitt folk är att göra det delaktigt i
sin egen vila, Hebr.4:3 f. För den
enskilde gäller det att denna förmån

(subst.)
l till v. hos mina fäder
I.Mos.47:30
2 främlingen må njuta v.
2.Mos.23:12
3 den v. det icke fick på
3.Mos.26:35
4 icke v. för din fot
5.Mos.28:65
Ilade de sig till v.
Jos. 2:1
l Uria lade sig till v.
2.8am.11:9
l konungen har gått till v.
I.Kon. 1:21
1 David gick till v. hos sina fäder
2:10
l David gätt till v. hos sina fäder
11:21
l gick till v. hos sina fäder
11 :43
14:20,31; 15:8,24; 16:6,28; 22:40,51
2.Kon.8:24; 10:35; 13:9,13; 14:16,22,29
15:7,22,38; 16:20; 20:21; 21:18; 24:6
2.Krön.9:31; 12:16; 14:1; 16:13; 21:1
l gått till v. hos sina fäder
26:2
l gick till v. hos sina fäder
26 :23
27:9; 28:27; 32:33; 33:20
5 jag njöte då min v.
Job 3:13
5 där få de uttröttade komma till v. 3:17
5 får ingen rast. ingen ro. ingen v.
3:26
l snart gå till v. i stoftet
7:21

l.
12) [råga'j, )! ~ ~
nif. vila sig, komma till ro. Se: Ro 6.
13) kåsa, ntli p
vara -hård; i l.Sam.5:7 med prep. 'al,
på, över; övers. vila hårt på; i Dom.
4:24 med hålal,<:, gå, och 'al; övers. vila
allt tyngre på. Se t.ex. Hård 2.
14) hådal, ';> '1 n
upphör~, ta sl;t~ vila, få ro. Se vidare:
Ro 16.
15) [kunj, 1 1 J
nif. vara fast, stå fast; här med prep.
'al, på, övers. vila på (om ett hus). Se
t.ex. Fast 1, Stadig 7, Säker 4, Vederkvicka 7, Visshet l.
16) jaSab, JtO'
sätta sig; sitt;; bosätta sig, bo, stanna.
Se Lex. Ro 34, Stilla (adj.) 10,
Trona 1, Vila (subst. ) 8.
17) lin, l'?
övernatta, stanna över natten. Se vidare: Natt 2.
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VILA

VIld-Vilja
18) siimak, l tl D
stödja, uppehålla; i PS.88:8 intransitivt:
stödja sig, vila; övers. vila tung (om
Guds vrede); med prep. 'al, på, över. Jfr
såm~ (med prep. 'äl) i Hes.24:2,
övers. rycka fram mot. Se vidare:
Stödja 5.
19) jiisad, 1 D '
grunda, ~undlägga; här pu. med prep.
'al, på, vara grundad på; ha som grund.
Pu. av jäsa~ förekommer även i 1.Kon.
6:37; 7:10; Esr.3:6; Hagg.2:19; Sak.
8:9. Se t.ex. Grunda 6, Upprätta 6.
20) kUnD, K "Aivw
böja, luta. Jfr Luk.24:5, övers. böja;
Joh.19:30 böja ned; Luk.9:12; 24:29
(om he hemera, dagen) nalkas sitt slut.
Se: Driva 71.
21) anapaUD, Q.varravw
få att upphöra el. sluta; giva vila el. ro;
med. anapauomai, vila, vila sig. Se
vidare: Ro 38.
22) epanapauomai, ErravarraVOI.Lat
vila på el. över; av: prep. epi, på, över,
och anapauomai, se 21. Se: Förlita 7.
23) katasken6D, KamOK1lVOW
slå upp sitt tält; därav: bosätta sig, bo;
förstärkt form av skenoö, tälta, bo i
tält (av: skenos el. sktine, tält). Verbet
är i Matt.13:32; Mark.4:32; Luk.13:19
övers. bygga sina nästen.
24) episken6ö, €rrWK1lVOW
tälta el. bo över; av: prep. epi, på, över,
och skenoö , se 23.
25) katapauö, Kararravw
föra till vila; intransitivt: komma till
vila, vila. Se: Stilla (verb) 14, Vila
(subst.) 11.
26) I Hebr.8:6 står ordagrant: som är
instiftat på bättre löften.

19 pelare ... s. v. på fotstycken av
5:15
8 Hs vänstra arm v.r under mitt
8:3
8 beskärmande täckelse v. över Jes. 4:5
8 på hs skuldror skall herradömet v.
9:6
7 på hm skall H. A. v.
11:2
8 icke ss. de få v. i en grav
14:20
8a överträdelse v.r tung på den
24:20
7 H. hand skall v. över detta berg
25:10
12 v. dig och var stilla
Jer.47:6
4 ovan fästet s. v.de på deras
Hes. 1 :25
4 fästet s. v.de på deras huvuden
1 :26
4 styggelser skola v. på dig
7 :4,9
4 keruben s. den v.de på
9:3
8 fästet s. v.de på kerubernas
10:1
8 Israels Guds härlighet v.de
10:19
8 Israels Guds härlighet v.de
11:22
8 v.nde runt omkring hs grav
32:24
11 de få icke v. bland hjältarna
32:27
7 sedan du har V.t
Dan.12:13
5 låta mitt öga v. på dem
Am. 9:4
11 för henne s. v.r i din famn
Mika 7:5
8 Nåd, nåd må v. över den
Sak. 4:7
20 ingen plats där han kan v.
Matt. 8:20
21 I soven ännu alltjämt och v.en
26:45
21 och v.en eder ngt litet
Mark. 6:31
21 I soven ännu alltjämt och v.en
14:41
20 ingen plats där han kan v.
Luk. 9:58
22 den frid I tillönsken v. över
10:6
23 min kropp får v.
Apg. 2:26
24 K. kraft v. över mig
2.Kor.12:9
25 Gud v.de på sjunde dagen
Hebr. 4:4
26 ordning v.r på bättre löften
8:6
21 härlighetens A. v.r över
l.Pet. 4:14
21 få v. sig från sitt arbete
Upp.14:13

VILD
v.a djur, efter deras arter
1. Mos. 1:24
Gud gjorde de v.a djuren
1 :25
förbannad bland alla djur och v.a djur 3:14
därtill alla v.a djur efter sina arter
7:14
v.a djur och alla smådjur
7:21
tänkte Gud på... alla de v.a djur
8:1
boskapsdjur och alla v.a djur hos
9:10
Din boskap och de v.a djuren
3.Mos.25:7
åt jordens v.a djur
1.Sam.17:46
ej heller markens v.a djur
2.Sam.21:10
fick han se en v. slingerväxt
2.Kon. 4:39
olivträd, planterade eller v.a
Neh. 8:15
där de v.a djuren hava sin lek
Job 40:15
I v.a djur och all boskap
PS.148:1O
måste det v.a folket ära dig
Jes.25:3
v.a rankor av främmande vinträd Jer. 2:21
giva dig till pris åt v.a mskor
Hes.21:31
låta de v.a djuren mätta sig med
32:4
giva till mat åt de v.a djuren
33:27
v.are än vargar om aftonen
Hab. 1:8
allahanda v.a djur i skaror
Sel. 2:14
en lägerstad för v.a djur
2:15
fyrfota djur ... tama och v.a
Apg.11:6
s. är av ett vilt olivträd
R om. 11 : 1 7
från ditt av naturen v.a olivträd
11 :24
hövisk vandel icke med vilt leverne
13: 13
vilt leverne och annat sådant
Gal. 5:21
vilt leverne och dryckenskap
I.Pet. 4:3
De äro v.a havsvågor s. uppkasta Jud. v.13

VILA (verb)
1 v.de på sjunde dagen
loMos. 2:2
1 v.de från allt sitt verk
2:3
2 ingen plats där hon kunde v.
8:9
3 v.en eder under trädet
18:4
4 H. välsignelse v.de över allt
39:6
5 låta mitt öga v. på hm
44:21
6 han v.r ss. ett lejon
49:9
7 men han v.de på sjunde
2.Mos.20:!!
8 v.r ingen blodskuld på dråparen
22:2
9 låta den v. och ligga orörd
23:11
10 H. härlighet v.de på Sina! berg
24:16
1 på sjunde dagen v.de han
31:17
10 eftersom molnskyn v.de däröver
40:35
8 H. molnsky v.de om dagen över
40:38
10 Så länge molnskyn v.de över 4.Mos. 9:18
10 förblev v.nde över tabernaklet
9 :22
8 missgärning v.r på hm
15:31
11 han v.r ss. ett lejon
24:9
8 och löften då v. på henne
30:7
8 förbindelser ... s. v. på henne
30:15
8 så v.r ingen blodskuld på hm
35:27
8 H. ögon beständigt v.
5.Mos.11:12
4 kommer synd att v. på dig
15:9
4 blodskuld komma att v. på dig
19:10
4 Om på ngn v.r en sådan synd
21:22
4 synd kommer att v. på dig
23:21
4 kommer icke synd att v. på dig
23:22
4 så kommer synd att v. på dig
24:15
6 skall komma att v. på hm
29:20
11 när du v.r hos dina fäder
31:16
13 Israels barns hand v.de allt. Dom. 4:24
14 skall jag sannerligen icke v.
15:7
15 pelarna s. huset v.r på
16:26
15 mittelpelare s. huset v.de på
16:29
16 utom att (Rut) nyss har v.t
Rut 2:7
13 h. hand v.r hårt på oss
l.Sam. 5:7
8 På mig v.r denna missgärning
25 :24
1'1 du v.r hos dina fäder
2.Sam. 7:12
8 på faders hus v.e missgärningen
14:9
17 s. icke v.r under natten
17:8
8 vilka v.de på pelarna
1.Kon. 7:3
7 Elias ande v.r på Elisa
2.Kon. 2:15
8 stänger v.de på deras axlar l.Krön.15:15
7 frid och ro skall jag låta v.
22:9
8 v.r nu H. förtörnelse
2.Krön.19:2
1 Arbetet kan ju icke v.
Neh. 6:3
7 på fjortonde dagen v.de de
Est. 9:17
7 de v.de på den femtonde dagen
9:18
8. bäst din blick v.r på mig
J ob 7:8
8 Ljuvligt får han v. under dalens
21:33
3 giver trygghet, så de få v.
24:23
8 då Guds huldhet v.de över
29:4
8 v. i slummer på sitt läger
33:15
8 v. trygg vid min moders
Ps.22:10
6 han låter mig v. på gröna ängar
23:2
18 Din vrede v.r tung på mig
88:8
16 v.r under den Allsmäktiges skugga 91:1
8 förbannelse v.r över
Ords. 3:33
11 händerna i kors för att v.
6:10
11 så får man v. mätt
19:23
11 händerna i kors för att v.
24:33
6 Var låter du denv.
HV.1:7
8 Hsvänstra arm v.r under mitt
2:6

VILDDJUR
ett v. har ätit upp hm
l.Mos.37:20
(Jakob:) ett v. har ätit upp hm
37:33
icke v.en föröka sig
2.Mos.23 :29
döda kroppen av ett orent v.
3.Mos. 5:2
Jag skall göra slut på v'.en
26:6
Jag skall sända över eder v.
26:22
v.en icke föröka sig till skada
5.Mos. 7:22
jag skall sända över dem v.s tänder
32:24
följde jag efter v.et och slog
1.Sam.17:35
för v. behöver du ej känna
Job 5 :22
ej blivit trampad av stolta v.
28:8
draga sig v.en in i sina gömslen
37:8
ett v. kan trampa dem sönder
39:18
konung är han över alla stolta v.
41.25
ej åt v.en din turturduvas själ
Ps.74:19
Ett v. är på vägen
Ords.26:13
ej heller skall ngt annat v.
Jes.35:9
v.en på marken s. skola äta upp
Jer.15:3
över eder hungersnöd och v.
Hes. 5 :17
Om jag läte v. draga fram gm landet
14:15
v. och pest över Jerusalem
14:21
göra ände på v.en i landet
34:25
lik ett v. s. söndersliter dem
Hos.13:8
frestades ... och levde bland v.en Mark. 1:13
i Efesus kämpade mot v.en
1.Kor.15:32
och gm v.en på jorden
Upp. 6:8
v.et giva sig i strid med dem
11:7
Då säg jag ett v.
13:1
v.et liknade en panter
13:2
såg med förundran efter v.et
13:3
hade givit v.et sådan myndighet
13:4
de tillbådo ock v.et
13:4
Vem är lik v.et, vem kan strida mot
13:4
jag såg ett annat v. stiga upp
13:11
utövar det första v.ets myndighet
13:12
att tillbedja det första v.et
13:12
fått makt att göra i v.ets åsyn
13:14
att göra en bild åt v.et
13:14
makt att giva ande åt v.ets bild
13:15
så att v.et. bild kunde tala
13:15
s. icke tillbådo v.ets bild
13:15
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VILDDJUR
Bland de vilddjur, som förekom i
Bibelns länder, kan nämnas: björn,
lejon, panter, schakal, ulv (varg), vild·
oxe, vildsvin och vildåsna, se dessa ord.
Se även: Djur, Öken.
Vilddjur omtalas i N.T. även i över·
förd betydelse, så är troligen fallet i
l.Kor.1 5 :32 (se ordanalys Kämpa 6).
Mest kända är de »vilddjur» som om·
talas i Uppenbarelseboken. Se: Anti·
krist.

den s. är märkt med v.ets namn
xäkne ut betydelsen av v.ets tal
Om ngn tillbeder v.et och dess bild
ingen rO ... de s. tillbedja v.et
s. vunnit seger över v.et
de mskor s. bura v.ets märke
göt ut sin skål över v.ets tron
ur v.ets gap såg jag tre orena andar
satt på ett scharlakansrätt v.
hemligheten om kvinnan och v.et
V.et s. du har sett
skola förundra sig när de få se v.et
v.et s. varit och icke mer är
tillika med v.et få makt
giva sin makt och myndighet åt v.et
och v.et, de skola hata skökan
de skola giva sitt välde åt v.et
jag säg v.et och konungarna på
v.et blev gripet
dem s. hade tagit v.ets märke
s. icke hade tillbett v.et
dit v.et och den falske profeten

13:17
13:18
14:9
14:11
15:2
16:2
16:10
16:13
17:3
17:7
17:8
17:8
17:11
17:12
17:13
17:16
17:17
19:19
19:20
19:20
20:4
20:10

VILDDRUVOR
väntade äkta druvor, den bar v.
Jes. 5:2
Varför bar den då v., när jag väntade
5:4

VILDHONUNG
Se: Honung.
VILDHONUNG
hs mat var gräshoppor och v.
levde av gräshoppor och v.

Matt. 3:4
Mark. 1:6

VILDMARK
Se även: Öken.
VILDMARK

1) midbiir, l:n tl
öken, Ödemark. S~ vidare: Öken 1.
2) sil/jaj, , 1 io
fält, slätt, (öppen) mark. Ordet är vanl.
övers.
mark, t.ex. 5.Mos.32:13;
Ps.50:11; 80:14; 104:11; Jes.56:9;
Hos. 10:4; Joel 2:22. Jfr Land 18.
3) jd'ar, l 2 ~
(tät, stor) skog. Ordet är vanl. övers.
skog, t.ex. 5.Mos.19:5; 2.Kon.19:23;
Ps.29:9; Jes.1O:18; Jer.46:23.
4) t6pos, rorro,
ställe, ort, plats. Se: Land 34.
VILDMARK
1 missgärningar u t i v.en
3.Mos.16:22
2 så ick v.ens djur
Ps. 8:8
3 Ss. ett äppelträd bland v.ens
HV.2:3
3 natthärbärge i Arabiens v.
Jes.21:13
3 det bördiga fältet räknas ss. v.
29:17
3 det bördiga fältet räknas ss. v.
32:15
3 jag skall göra därav en v.
Hos. 2:12
4 ett ljus s. lyser i dyster v.
2.Pet. 1:19

VILDOXE
Vildoxen, hebr. re'em, omtalas i
Bibeln för sin stora styrka och för sina
starka horn. Ovisshet råder om vilken
djurart som beteckningen avser. Ett
arabiskt ord, som påminner om re'em,
avser oryxantiloper, vilka utmärker sig
för sina långa, raka horn.
VILDOXE
deras styrka är ss. v.ars
4.Mos.23:22
Hs styrka är ss. en v.s
24:8
ss. en v. s äro hs horn
5.Mos.33:17
v.n finnas hågad att tjäna dig
Job 39:12
Kan du tvinga v.n att gå i fåran
39:13
räddar mig undan v.arnas horn
PS.22:22
Libanon och Sirjon ss. unga v.ar
29:6
mitt horn gör du högt ss. v.ns
92:11
V.ar fällas ock därvid
Jes.34:7

VILDSVIN
Se även: Svin.
VILDSVIN
V.et från skogen frossar därpå

Ps.80:14

VILDÅSNA
På Bibelns tid förekom vildåsnor i
ökentrakter i bl.a. norra och östra
Afrika samt i Palestina och omgivande
länder. De kännetecknas av stor säker·
het och snabbhet. Se även: Åsna.

VILJA
Se även: Hjärta, själ, sinne, villig, be·
hag, beslut, råd, rådslut, lag, nåd,
frälsning, utvälja, lust, begär, träldom,
friliet.
-vilja
motvilja Ords. 25: 17
ovilja Apg.12:20
välvilja Apg.27:3
Vilja
1. Guds vilja. Allt är skapat genom
Guds vilja, så som den kom till uttryck
i hans skapande ord, 1.Mos.1:3 ff.;
Upp.4:11. Denna Guds vilja är realise·
rad genom Sonen som skapelseförmed·
lare, KoL1:15 ff. Allt det skapade har
efter Guds vilja sin bestämmelse i
honom. »Alltsammans har blivit skapat
genom honom och till honom», v.16.
Jfr Rom. 11 :36; 1.Kor.8:6.
Syndafallet var just uppror mot
Guds vilja. Det bragte ej blott släktet,
utan även skapelsen för övrigt, ur
sin bestämmelse, Rom.8:19 ff. Hela
skapelsen drabbades av förbannelse
och kom i träldom under förgängelsen.
Ä ven detta skedde efter Guds vilja den vredesvilja som uppenbaras i lagen,
8:20.
Utan att det alltid direkt är knutet
till begreppet vilja, är egentligen hela
Skriften genomvävd av detta dubbla
tema: Guds dömande vilja i lagen och
Guds frälsande vilja i evangeliet.
Guds frälsningsvilja vilar i hans fria
suveränitet. Den är grundad i det
frälsningsråd som han från evighet
fattade hos sig själv »efter sin viljas
behag», Ef.1 :5. Hans frälsningsviljas
yttersta mål är återupprättandet av
hans skaparvilja med himmel och jord,
Apg.3 :21. Han vill åter »i Kristus sam·
manfatta allt som finnes i hinImelen
och på jordeID), Ef.1: 10. Därför är hans
frälsningsvilja universell och omfattar
alla människor, l.Tim.2:4.
Bakom Guds vilja står alltid hand·
ling. Språkligt kommer detta till ut·
tryck särskilt i hebreiskan, där begreppen för »vilja» (se ordanalyser,
särskilt nr 8) mer uttrycker en aktiv
handling än blott ett beslut. Sakligt
uttrycks sammanhanget mellan vilja
och handling i hela Skriftens vittnesbörd om Guds frälsningsverk, och all·
deles särskilt genom sändande t av
Sonen, vilkens hela livsinnehåll och
mål var att göra Faderns vilja, Matt.
26:42; Joh.4:34; 5:30.
Ä ven Jesu död är uttryck för denna
Guds handlande fi:ä1sningsvilja, Gal.
1 :4; Hebr.1O:7 ff. Efter Guds vilja och
eviga rådslut blev han ett försoningsoffer. Genom förkunnelsen av ordet
om korset är det nu Guds vilja att

VILDASNA
(Ismael) bliva lik en v.
l.Mos.16:12
Icke skrivar v.n när hon har
Job 6:5
ss. v.or måste de leva i öknen
24:5
Vem har skänkt v.n hennes frihet
39:8
v.orna släcka i dem sin törst
Ps.104:11
där v.or hava sin fröjd
Jes.32:14
Du är lik en V., fostrad i
Jer. 2:24
v.orna stå på höjderna och flämta
14:6
han måste bo ibland v.or
Dan. 5:21
lika v.or s. gå sin egen väg
Hos. 8:9

VILDÅSNEFÅLE
s. en v. kan födas till mska
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Job 11:12

Vildåsna.
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Vilja
frälsa dem som tror detta ord, som för
mänsklig visdom och mänskligt förstånd förtonar sig som dårskap och
anstöt, LKor.l :21 ff.
Även den enskilda människans subjektiva frälsning verkas i sista instans
genom Guds vilja. Det gäller både
själva tron och människans vilja att
verka till Guds välbehag, Fil.2:13. Det
gäller vidare pånyttfödelsen, som icke
sker »av någon mans vilja, utan av
Gud», Joh.l:13, genom hans ord, Jak.
1 :18; LPet.1 :23, och det gäller meddelelsen av den helige Ande med allt
vad han verkar, Hebr.2:4. Även den
speciella kallelsen till tjänst beror på
Guds vilja. Sålunda hänvisar t.ex.
Paulus ständigt till att hans tj änst som
apostel har sitt ursprung i denna vilja,
LKor.l:l; 2.Kor.l:l; Ga1.2:1S f. Se:
Utvälja.
Guds etiska vilja kommer till uttryck i hans bud. Dessa är givna med
generell förpliktelse till alla människor,
också till dem som icke känner lagen
så som den är given i Skriften, Rom.
2:12. Här bör emellertid skiljas mellan
Mose lags ceremoniella och kultiska
bud och föreskrifter, som var givna
endast till förbundsfolket och som
avskaffades i och med det nya för·
bundet i Jesu blod, Ef.2:1S, och Guds
förblivande vilja i morallagen, Matt.
22:35-40 med par.
Denna Guds etiska vilja kan endast
fullbordas genom människans frälsning
och helgelse. Liksom frälsningen är
också helgelsen uttryck för Guds vilja,
LTess.4:3. Hebnierbrevet understryker
att denna Guds vilja skall komma till
uttryck i vårt liv som kristna, i det vi
fullkomnas i allt vad gott är, så att vi
kan göra hans vilja genom Jesus
Kristus, 13:2L När Herren lär oss att
bedja om att Guds vilja må ske på
jorden, såsom den sker i himmelen,
innefattar denna bön även att Guds
etiska vilja skall realiseras genom vår
helgelse, Matt.6:1O. Se: Fader vår
(sp.1272), Lag, Bud.
För . att kunna göra Guds vilja,
måste vi känna den. Därför ber Paulus
för församlingen att den må bli upp·
fylld »av kunskap om Guds vilja, i allt
slags andlig vishet och andligt förstånd», Kol.1:9. Vår bön skall ske i
samklang med denna kunskap om
Guds vilja. Löftet om bönhörelse är
knutet till denna överensstämmelse
mellan Guds vilja och vår bön, LJoh.
5:14; Joh.1S:7. En rätt bön måste
därför stå i tecknet av: Ske din vilja!
Jfr Jesu bön i Getsemane, Matt.26:39.
Sin helgande vilja främjar Gud också
genom lidande och trångmål. Därför
kan även lidandet vara uttryck för
Guds goda vilja, LPet.3:l7; 4:19. Se:
Hålla, Lydnad.

den fallna, naturliga (själiska) människan och den frälsta, pånyttfödda
människan. Här kan därför endast anföras några huvudsynpunkter.
Syndafallet, och därmed senare all
synd, är till sitt innersta väsen människoviljans uppror mot Guds vilja.
Denna onda vilja överförs genom arvsynd. Därför är Skriftens dom över
den naturliga (själiska) människan
kategorisk: »Köttets sinne är nämligen
fiendskap mot Gud, eftersom det icke
är Guds lag underdånigt, ej heller kan
vara det», Rom.8:7. Viljan är träl·
bunden till att vilja synden. Därför
framställs ständigt i Skriften den
naturliga människan som träl under
synden och djävulen, »ty av honom äro
de fångade, så att de göra hans vilja»,
2.Tim.2:26,jfr Rom.7.
Detta får emellertid icke uppfattas
därhän att människan aven utomstående makt tvingas att göra vad hon
själv innerst inne icke vill, så att hon
alltså kan ursäkta sig med att hennes
synd är ödesbestämd. Syndafördärvet i
köttet består mycket mer i detta att
människans egen vilja vill synden. Därför kan Paulus beskriva det opånyttfödda tillståndet som bestämt av vad
köttet och sinnet vill, Ef.2:3. Viljan
som handlande kraft i personlighetens
centrum är hos den opånyttfödde bestämd av köttet samt behärskad och
formad av detta.
Denna köttsliga vilja till synd framträder i förhållandet till Gud och hans
absoluta vilja. I ett relativt förhållande
inom ramen av de mänskliga förordningarna kan det emellertid även för
den naturliga människans vidkommande talas om en viljans frihet att välja
mellan gott och ont, Matt.5:4S f.;
LKor.7:37. Att viljan hos den naturliga, opånyttfödda människan är trälbunden, betyder icke att människan
icke kan vad hon vill, utan att hon icke
kan vad hon skall. Se: Synd, Kött.
Genom pånyttfödelsen (se d.o.)
ska pas en ny vilja, som står i förbund
med Guds vilja. Gud verkar en vilja
efter sitt behag, Fil.2:l3; 2.Kor.8:1O f.
Problemet om människans viljefrihet när det gäller Guds kallelse till
frälsning, har man inom teologien sökt
lösa på olika sätt. Det låter sig svårligen läggas till rätta för tanken. Å ena
sidan måste man fasthålla att människan är totalt ur stånd att uppnå
frälsning genom eget viljebeslut. Å
andra sidan kan man icke komma ifrån
att Gud genom hela Skriften talar till
människan på ett sätt som visar att
hon, när han kallar till frälsning, står
inför ett reellt val och är ansvarig för
den avgörelse hon träffar. Se: Kallelse,
Omvända, Utvälja.

fasta och vara fullkomliga och fullt
vissa i allt som är Guds vilja, KoI.4:12.
Fullkomnas till att göra Guds vilja,
Hebr.13:2L Leva efter Guds vilja,
LPet.4:2. Bedja efter Guds vilja,
Uoh.5:l4.
Den som gör Guds vilja
Skall förstå om Jesu lära är från
Gud, Joh.7:17. Blir bönhörd, Joh.
9:3L Kommer in i himmelriket, Matt.
7:2L Står Jesus nära, Mark.3:3S. Undfår vad utlovat är, Hebr.1O:36. Förblir
evinnerligen, LJoh.2:17.
Guds vilja, Ef. kap.L
1) Guds viljas kallelse, v.L 2) Guds
viljas förutbestämmelse, v.S. 3) Guds
viljas hemlighet, v.9. 4) Guds viljas råd,
v.IL
Gud vill
1) Att alla människor skall bli
frälsta, LTim.2:4. 2) Att var och en
som ser Sonen och tror på honom,
skall ha evigt liv, Joh.6:40. 3) Att alla
hans troende skall förkovras i helgelse,
LTess.4:3. 4) Att icke -nägon av hans
små skall gå förlorad, Matt. 18:14.
VILJA

1) !og be'ene-, -, J. ' P. ~ J i tJ
god (gott) i (någons) ögon, välbehaglig
(välbehagligt). Se: Behag 9, Välbehaglig 5.
2) I LMos.41:44 star ordagrant: utan
dig; 2.Kon.18:2S; Jes.36:1O utan Herren. Jfr 12.
3) Beträffande övers. »utan vett och
vilja», se Vett L
4) Beträffande Job 23:13, se Orygglig 2.
5) rå~on, 1 i :; l
behag, välbehag, vilja. Se vidare:
Nåd 3, Välbehag 4.
6) neljål}å, il ~ ~ !
fri vilja, frivillighet. Beträffande
2.Krön.3S:8, se vidare Fri 15. Se även
t.ex. Villig 6.
7) ritu, 1 V l
aram. (cstr.: rtrut) behag, vilja. Jfr
Jaga 13.
8) ndpäs, lO 8. J.
andedräkt; sjäi'-liv; sinne; det som rör
sig i sinnet: begär, önskan osv. Se t.ex.
Begär 3, Lystnad 4, Själ 1.
9) ta'awå, il 1 X fl
önskan, begär;n~: hIst, vilja; begär, lystnad. I Ords.19 :22 står ordagrant: En
männis{sas vilja [är l hennes fromhet el.
näd (J:!äsä~, se Barmhärtighet 1). Se
t.ex. Lust 1, Trängta 4.
10) l:u?pä~,

r~

~

2. Människans vilja. Rent språkligt är
begreppet »vilja» här att förstå i linje
med det som är sagt ovan om Guds
vilja - som den handlande kraften i
personlighetens centrum. Den svåra
och omstridda frågan om människans
fria eller bundna vilja kan emellertid
icke lösas endast utifrån sådana skriftord som rent språkligt rymmer begreppet vilja. Eftersom viljan hör till
personlighetens centrum, måste denna
fråga ses i sammanhang med hela den
bibliska läran om människan - både

Vilja
Jesus och Guds vilja
Jesus kom för att göra Guds vilja,
Joh.6:38; Hebr.1O:9. Han sökte Guds
vilja, Joh.S :30. Hans mat var att göra
Guds vilja, Joh.4:34. Han bad att Gud.~
vilja skulle ske, Matt.26:42. Han lärde
sina lärjungar bönen: Ske din vilja,
Matt.6:1O.
Vi och Guds vilja
Vi skall pröva vad som är Guds
vilja, Rom.12:2. Förstå vad som är
Herrens vilja, Ef.S :17. Uppfyllas av
kunskap om Guds vilja, Kol.1:9. Stå

behag, lust,' (god) vilja. Se t.ex.
Lust 12, Välbehaglig 7.
11) thelerna, 8 EA7)lla
vilja, önskan (i både konkret och
abstrakt betydelse); av: thelö, se 13.
Ordet är i LXX en återgivning främst
av hebr. J:!epä~, se 10, och rå~on, se 5.
12) utf.ord.
I Matt.l0:29 står ordagrant: utan eder
F ader. J fr 2.
13) thelö, 8EAW
vilja, önska. Se t.ex. Trakta 5.
14) boulerna, (30VA7)lla
vilja, avsikt; beslut, rådslut; av: boulomai, se 15. Se: Uppsåt 6.
15) boUlornai, (3ovAOllat
vilja, ha för avsikt, besluta. Se t.ex.
Tänka 37, Villig 16.
16) prothymia, rrp08uIlia
villighet; här övers. god vilja.
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17) eudokia, EV fl OK la
behag, välbehag, god vilja. Jfr 18. Se:
Behag 25.
18) agathösjme, u"{a8wavlJ7)
godhet. I 2.Tess.l:11 står ordagrant:
godhets hela behag (eudokia, se 17);
övers. allt vad en god vilja kan åstunda.
Se vidare: Godhet 6.
19) hekousios, EKovawe:;
frivillig. Se vidare: Fri 45.
20) thelesis, 8 €A7) a te:;
viljande, vilja; av: thelö, se 13.
21) chrernatizö, XP7)llaTI~w
ge en anvisning el. befallning, ge ett
budskap el. en uppenbarelse; i Hebr.
12:25 övers. kungöra Guds vilja. Se
vidare: Kungöra 15.
22) hekousiös, EKoualwe:;
adv. frivilligt, av fri vilja; av: hekousios,
se 19. Se: Fri 46.
23) I Joh.1O:18 står ordagrant: av mig
själv.
24) boule, (30UA1)
avsikt, vilja, beslut, rådslut. Se:
Mening 9, Råd 16, Rådslag 5, Rådslut 7.
VILJA
Uppdelning: vilja (subst.); vilja (verb).
VILJA (subst.)
2 utan din v. skall ingen
l.Mos.41:44
1 H. v. att välsigna Israel
4.Mos.24:1
3 dräpt ngn utan vett och v.
5.Mos. 4:42
3 dödar sin nästa utan vett och v.
19:4
3 utan vett och v. dödat
Jos.20:3
3 utan vett och v. dödat sin nästa
20:5
2 utan H. v. dragit upp
2.Kon.18:25
5 de sökte H. med hela sin v. 2.Krön.15:15
6 gåvo efter sin fria v.
35:8
7 meddela oss sin v. härom
Esr. 5:17
7 mån I göra efter eder Guds v.
7:18
5 bekännen... och gören hs v.
10:11
4 hsv. är orygglig
Job 23:13
8 icke åt mina ovänners v.
PS.27:12
5 Att göra din V., min Gud, är
40:9
8 överlämna hm åt hs fienders v.
41:3
5 I hs tjänare s. uträtten hs v.
103:21
8 binda hs furstar efter sin v.
105:22
5 Lär mig att göra din v.
143:10
9 Efter en mskas goda v. räknas Ords.19:22
2 utan H. v. dragit upp
Jes.36:1O
10 han skall fullborda all min v.
44:28
10 utföra hs v. mot Babel
48:14
10 H. v. skulle hava framgång
53:10
11 ske din v., ss. i himmelen
Matt. 6:10
11 gör min himmelske Faders v.
7:21
12 till jorden utan eder Faders v.
10:29
11 s. gör min himmelske Faders v.
12:50
11 ej heller eder himmelske Faders v. 18:14
11 Min Fader ... så ske din v.
26:42
11 Den s. gör Gudsv.
Mark. 3:35
11 fått veta sin herres v.
Luk.12:47
11 icke redde till eller gjorde hs v.
12:47
12 utan att fått veta bs v.
12:4,
15 Fader, om det är din v., så tag
22:42
11 ske icke min v., utan din
22:42
11 med hm skulle ske efter deras v.
23:25
11 ej heller av köttsligv.
Joh. 1:13
11 ej heller av ngn mans v.
1:13
11 Min mat är att göra dens v.
4:34
11 jag söker icke min v.
5:30
11 utan dens v. s. har sänt mig
5:30
11 icke för att göra min v.
6:38
11 utan för att göra dens v. s. sänt
6:38
11 detta är dens v. s. sänt mig
6 :39
11 detta är min Faders v.
6:40
11 Om ngn vill göra hs v.
7:17
110m ngn är gudfruktig och gör hs v. 9:31
23 jag giver det av fri v.
10:18
11 i alla stycken göra min v.
Apg.13:22
24 När David ... hade tjänat Guds v.
13:36
11 Ske H. v.
21:14
11 utsett dig till att känna hs v.
22:14
11 Du känner ock (Guds) v.
Rom. 2:18
13 v.n är väl tillstädes hos mig
7:18
13 s. har v.n att göra det goda
7:21
13 beror icke på mskas v. eller strävan 9:16
14 Kan väl ngn stå emot (Guds) v.
9:19
11 I kunnen pröva vad s. är Guds v.
12:2
11 Paulus, gm Guds v. kallad
l.Kor. 1:1
11 utan kan följa sin egen v.
7:37
15 alltefter sin v. tilldelar
12: 11
11 gm Guds v. KJ. apostel
2.Kor. 1:1
11 sig själva gåvo de ... gm Guds v.
8:5
16 om den goda v.n är för handen
8:12
16 vittnesbörd om vår goda v.
8:19
16 jag känner ju eder goda v.
9:2
11 efter vår Guds och Faders v.
Gal. 1:4
11 gm Guds v. KJ. apostel
Ef. 1:1
11 gm JK. efter sin v.s behag
1:5
11 kungjort sin v.s hemlighet
1:9
11 verkar efter sin egen v.s råd
1:11
11 förstån vad s. är H. v.
5:17
11 s. av hjärtat göra Gudsv.
6:6
17 andra s. göra det av god v.
Fil. 1 :15
13 verkar i eder både v. och gärning
2:13
17 för att hs goda v. skall ske
2:13
11 gm Guds v. KJ. apostel
Kol. 1:1
11 uppfyllda av kunskap om Guds v.
1:9
11 fullt vissa i allt s. är Guds v.
4:12
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Viljes - Villolära
överens om; i Luk.22:S övers. förklara
sig villig. Se vidare: Förklara 7.
11) syneudokeo, avvwo OK EW
(tillS3mmans med någon) finna behag
i; därav: S3mtycka till, gilla; av: prep.
syn, (tillS3mmans) med, och eudokeö,
se t.ex. Behag 23, Täckas 10. Verbet är
i Luk.11:48; Apg.8:1; 22:20 övers.
gilla; Rom.l :32 giva sitt bifall åt.
12) utLord.
13) prothymia, 11po!Jv/lia
villighet, iver; av: prothymos, se 9. Se:
Vilja 16.
14) I l.Tim.6:2 står: mållon, mer;
övers. så mycket villigare.
15) prothymos, 11PO!JV/lW,
adv. villigt, ivrigt; övers. med villigt
hjärta; av: prothymos, se 9.
16) boulomai, (3ovAOJlaL
vilja, ha för avsikt. Se t.ex. Vilja 15.
17) haplos, 0.11 AW ,
adv. enkelt, uppriktigt; öppet, frikostigt; av: haplous, se Frisk 17. Jfr
Hjärta 19.
18) eunoia, €VVOW
villigt sinne, välvilja, villighet; av: eunoos, se 8.

VILLA
l) ['åwat], n l )I
grundbet-. vara bÖjd el. krokig; pi. böja,
göra krokig; här övers. vända i villa. Se:
Krokig 4, Kränka 2, Orätt 18.
2) plrlne, 11 AQ.VT/
kringirrande; villfarelse, förvillelse; vilseförande, bedrägeri. Se: Villfarelse l.
3) apoplanrlö, å 11011 Aavaw
föra vilse, förvilla, villa bort. Se vidare:
Förvilla 6.

1) nädab, J l J
driva, -fÖrmå,- n';ana, egga, sporra (om
hjärtat el. sinnet som manar till frivillig
gåva el. gärning); i Dom.S :2,9 hithp.
mana el. sporra sig själv att göra el.
giva något, göra el. giva frivilligt. Se:
Frivillig 2.
2) nådib, J' l J
villig, -~m gör· eTI. ger något frivilligt;
givmild, generös, ädel; av: nå~a1;), se l.
I 2.Mos.3S:S står: kol nedib libbo, var
och en vilkens hjärta är villigt; v.22 kol
ne~i~ le~, var och en [med] villigt
hjärta. Se t.ex. Mana 5, Ädling 2.
2a) ncgibå, ii ~ I l !
villighet; -ädelhet; a~: nå~ib, se 2. Se:
Tanke 18, Ära (subst.) 6. 3) utLord.
4) I:lil{je~, y ~ Q
adj. som har, behag el. lust (till); här i
uttrycket näpäs l:J.ape~, övers. villig
själ. Jfr Lust 4.
5) [m\'gaq], J ~ !
aram. = hebr. nå~a1;), se I; end. hithp.
Se: Fri 16, Frivillig 3.
6) negåqå, ii ~ J 1
fri vilja, frivillighet; i Ps.S4:8 övers.
villigt hjärta; 11 0:3 plur. ne~a~o!,
övers. villigt; av: nä~a~, se l. Se t.ex.
Fri 15, Frivillig l, Nåderik 2.
7) 'åbå, ii J~
vara ~illig, viij~. Jfr Fattig 1.
8) eunOl!ö, €VVOEW
vara välsinnad el. välvillig; övers. vara
villig till förlikning; av: etinoos, välsinnad, välvillig (av: adv. eu, gott, väl,
och nOllS, sinne)_ Jfr 18.
9) prothymos, 11 p6!J V/lO,
benägen, villig, ivrig; av: prep. pro, för,
före, framför, och thymos, uppbruS3nde mod, häftig sinneSIöreise, iver. Jfr
13,15.
10) syntithemai, avvTi!J €/la,
ego S3mmansätta sig; därav: komma

VILLOLÄRA
Se även: Bedraga, förförelse, förvilla,
falsk, lära, lögn, villa, villfarelse, villolärare , villoandar, parti, partisöndring.
Villolära
Det oftast använda ordet för »villolära»
i den äldsta kyrkan är grek. hairesis
(plur. haireseis), därav vårt »heresi».
Hairesis, som kommer av verbet hairein, taga; med. välja, utvälja, betyder
egentligen: Iltväljande, val; det som
väljes; därav: den mening el. uppfattning man har valt; i synnerhet: avvikande uppfattning, partimening. l
N. T. är ordet återgivet med parti,
partimening el. partisöndring.

I klassisk grekiska är hairesis beteckning för filosofskola eller sådan
skolas lära. Följande element synes
konstituera begreppets innehåll: l)
skolans sammanförande lir ett mer
omfattande kollektiv; 2) avgränsningen
gentemot detta; 3) lärarens självvalda
auktoritet; 4) gruppens privata karaktär; 5) gruppens auktoritära och diskutabla karaktär.
Motsvarande begrepp i den rabbinska judendomen är hebr. min (plur.
minim). Detta ord är här beteckning
för de olika riktningarna och partierna
inom judendomen: esseer, S3dduceer,
fariseer, zeloter m.fl. Men när några av
dessa avlägsnade sig från den ortodoxa
rabbinska judendomen, kom termen
att bli beteckning för de riktningar,
som den ortodoxa rabbinismen dömde
som icke-ortodoxa. VisS3 partier utskildes som »heretiska» sekter. Från
2.årh. e.Kr. används minim inom judendomen i betydelsen »annorlunda
troende».
I Nya Testamentet brukas hairesis
flerstädes, med denna judiska och grekiska bakgrund, i betydelsen: parti,
skola, sekt, Apg.S:17; 15:5; 26:5. Av
sina motståndare kallas de kristna hairesis, övers. parti el. partimening,
24:5,14; 28:22.
Begreppet hairesis i den vanliga
kyrkliga betydelsen av villolära blev
gängse i fornkyrkan och synes ha sin
grund i medvetandet om kyrkan som
»sanningens stödjepelare och grundfäste» (l.Tim.3:1S), som bäraren av
Guds uppenbarelsesanning. Judendomen ~ försåvitt som den icke nådde
sitt mål och sin uppfyllelse i den
messianska församlingen ~ kom för de
kristna att bli stående som ett annorlunda troende parti, en sekt. Så var
förhållandet även med alla hedniska
religionsbildningar. Endast Jesu Kristi
kyrka står i S3nningen, alla andra
religiöS3 riktningar och samfund står i
osanningen, som annorlunda troende
och därmed som irrläriga.
Redan i urkristen tid uppträdde
falska lärare som sökte inför ickeapostoliska lärosatser eller leda bort
från den apostoliska sanningen (den
ortodoxa kristendomsformen), Apg.
20:29 L; Ef.4:14; I.Tim.4:1 ff.; 6:3 fL;
2.Pet.2:1 ff.; I.Joh.4:1 ff.; Jud.v.4 ff.
Därmed kom hairesis (partimening,
villolära) och hairetikos (som vållar
splittring, partisinnad; i N.T. end. i
Tit.3:1O) att bli gängse beteckning för
sådana som förS3mlingen icke kunde
ha gemenskap med och därför måste
avskilja ifrån sig, Rom.16:17; Tit.3:1O;
2.Joh.v.10 L Villolärare stod under
kyrkans apostoliska anathema, Gal.
1:6 fL Se: Lära, sp.36SS.
Urförsamlingens farligaste villolärare var den judaism, som Paulus
särskilt bekämpar i Galaterbrevet, och
som fick sin dom redan vid apostlarnötet i JeruS3lem, Apg. kap.lS, och
den hedniska gnosticismen. På grund
av sin dualistiska världsuppfattning
förnekade denna senare att Kristus
hade kommit i kroppslig gestalt (hans
sanna mänsklighet), l.Joh.4:1 fL Se
för övrigt: KlInskap, sp.3314-1S.
Fornkyrkan hade en väldig kamp
att utkämpa med villoläror, särskilt i
samband med det apostoliska vittnes-
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Ty detta är Guds v.
l.Tess. 4:3
att I så gören är Guds v. i KJ.
5:18
allt vad en god v. kan
2.Tess. 1:11
gm Guds v. KJ. apostel
2.Tim. 1:1
så att de göra (djävulens) v.
2:26
utan göras av fri v.
Filem. v.14
helig ande. allt efter sin v.
Hebr. 2:4
för att göra din v" o Gud
10:7
11 jag kommer för att göra din v.
10:9
11 i kraft av denna v. blivit helgade
10:10
11 att kunna göra Guds v.
10:36
21 här på jorden kungjorde Guds v.
12:25
12 hm s. kungör sin v. från himmelen 12:25
11 så att I gören hs v.
13:21
11 så är Guds v.
LPet. 2:15
110m så skulle vara Guds v.
3:17
4:2
Illeven sedan.o.efter Guds v.
14 gjort hedningarnas v.
4:3
4:19
11 Alltså. de s. efter Guds v. lida
22 icke av tvång, utan av fri v. '
5:2
11 ingen profetia ... av mskas v.
2.Pet. 1:21
11 den s. gör Guds v.
l.Joh. 2:17
11 bedja om ngt efter hs v.
5:14
Upp. 4:11
11 därför att så var din v.

VILLA (subst.)
1 ogudaktigas väg vänder i v.
2 sista v.n värre än första
2 uppbära sin v.s tillbörliga

Ps.146:9
Matt.27:64
Rom. 1:27

VILLA (verb)
3 somliga V.ts bort ifrån tron

1.Tim. 6:10

VILJA (verb)-er
vill du åt vänster så går jag
l.Mos.13:9
vill du åt höger
13:9
du har icke velat släppa hm
2.Mos. 4:23
han vill icke släppa folket
7:14
du har icke velat höra
7:16
folket ville icke lyssna
l.Sam. 8:19
Vad vill du här, Ella
1.Kon.19:9,13
jag vill icke taga emot den
2.Kon. 5:16
enträget bad hm ... ville han icke
5:16
icke v. göra vad rätt är
Ords.21:7
Men I v.en icke
Jes.30:15
allt vad jag vill, det gör jag
46:10
utan att hava verkat vad jag vill
55:11
drömma och v. gärna slumra
56:10
v. allasammans vandra sin egen väg
56 :11
de ville ej taga emot tuktan
Jer. 5:3
Vem han ville dödade han
Dan. 5:19
vem han ville lät han leva
5: 19
allt vad I viljen att mskorna
Matt. 7:12
H. vill du, så kan du göra mig ren
8:2
Jag vill, bliv ren
8:3
vill du så skall jag göra tre byddor
17:4
ville icke veta av honom
17:12
förforo med hm ss. de ville
17:12
Men han (medtjänaren) ville icke
18:30
Vad vill du?
20:21
Jag vill icke
21 :29
bjudna. men de ville icke komma
22:3
Men I haven icke velat
23:37
Dock icke ss. jag vill
26:39
utan ss. du vill
26:39
vill du, så kan du göra mig ren
Mark. 1 :40
Jag vill. bliv ren
1 :41
förforo mot (Elias) ss. de ville
9:13
närhelst I v.en kunnen I göra gott
14:7
icke vad jag vill. utan vad du vill
14:36
At dig vill jag giva makten
Luk. 4:6
H .• vill du, så kan du göra mig ren
5:12
Jag vill, bliv ren
5:13
profeter och konungar ville se
10:24
velat församla dina barn
13:34
Men I haven icke velat
13 :34
frågade (J.) dem: Vad v.en I
Joh. 1 :38
Vinden blåser vart den vill
3:8
Vill du bliva frisk
5:6
gör Sonen levande vilka han vill
5:21
Fader, jag vill att där jag är
17 :24
omgjordade dig och gick vart du ville 21:18
föra dig dit du icke vill
21:18
Om jag vill att han skall leva
21 :22,23
Om Gud vill, skall jag vända
Apg.18:21
komma till eder, om Gud så vill Rom. 1 :10
jag gör ju icke vad jag vill
7:15
gör det s. jag icke vill
7 :16
det goda s. jag vill gör jag icke
7 :19
det onda s. jag icke vill
7 :19
Om jag alltså gör vad jag icke vill
7 :20
om H. så vill, skall jag snart
l.Kor. 4:19
Vilketdera viljen l nu
4:21
hindra eder göra vad I viljen
Gal. 5 :17
Om H. v., och vi få leva
Jak. 4:15
den s. vill, taga livets vatten
Upp.22:17

VILLFARELSE

11
11
18
11
11
19
20
11

VILJES (till viljes)
ock häri göra dig till v.
l.Mos.19:21
skola vi göra eder till v.
34:15
skola männen göra oss till v.
34:22
fördenskull allenast göra dem till v.
34:23
icke göra hm till v.
5.Mos.13:8
och gjort dig till v.
1.Sam.25:35
och gör hm icke till v.
l.Kon.20:8
Israel var mig icke till v.
Ps.81 :12
Pilatus ville göra folket till v.
Mark.15:15
Då gjorde han dem till v.
Joh.19:16
Gör dem nu icke till v. häri
Apg.23:21
VILKETDERA
Tag v. du vill
1.Krön.21 :12
du vet icke v. s. är gagneligast
Pred.11:6
V. är lovligt på sabbaten
Mark. 3:4
V. är lovligt på sabbaten
Luk. 6:9
V. villen I nu... med ris eller
1.Kor. 4:21
v. skall jag då välja
Fil. 1:22

VILLEBRÅD
1.Mos.25:28
ty han hade smak för v.
27:3
i marken och jaga v. åt mig
27:5
i marken för att jaga v.
27:7
Hämta mig v. och red till åt mig
sätt dig upp och ät av mitt v.
27:19
låt :mig äta av min sons v.
27:25
stå upp och äta av sin sons v.
27:31
jägaren s. bar in till mig sitt v.
27:33
fäller ett v. av fyrfotadjur
3.Mos.17:13
Den late får icke upp ngt v.
Ords.12:27

VILLFARELSE
Se även: Villolära.

l) plrlne, 11AaVT/
kringirrande; villfarelse, förvillelse; vilseförande, bedrägeri. Ordet förekommer även i Jak.S:20 i uttrycket phines
hodos, villfarelses väg, villoväg. Jfr
Bedraga 18, Förvilla 5. Se: Villa 2.
VILLFARELSE
1 främja v.ns listiga anslag
1 det har icke sin grund i v.
1 sänder Gud v.ns makt
1 undan sådana s. vandra i v.
1 indragna i de gudlö sas v.
1 känna vi igen ... v .ns ande
1 störtat sig i Balaams v.

Ef.
l.Tess.
2.Tess.
2.Pet.

4:14
2:3
2:11
2:18
3:17
1.Joh. 4:6
Jud. v.Il

VILLIG

Se även: Vilja.
-villig
frivillig 2.Mos.3S:29
ovillig Jes.l :20
välvillig Est.9 :30
VILLIG

VILLIG
1 ett därtill V.t hjärta
2.Mos.25:2
2 s. har ett därtill V.t hjärta
35:5
1 s. hade en därtill v. ande
35 :21
1 vilkens hjärta var v.t att
35:29
1 folket v.t följde dem
Dom. 5:2
1 dem bland folket s. V.t följde
5:9
3 v. att ytterligare giva dig
2.Sam.12:8
4 hängivet hjärta och v. själ l.Krön.28:9
2 hos dig allahanda v.t folk
28:21
3 jag är v. att ... giva
2.Krön. 2:10
5 s. är v. att fara till
Esr. 7:13
3 barmhärtig och v. att låna
PS.37:26
6 offra åt dig med V.t hjärta
54:8
6 V.t kommer ditt folk
110:3
7 Om I ären v.a att höra
Jes. 1:19
3 icke av v.t hjärta plågar
Klag. 3:33
8 v. till snar förlikning
Matt. 5 :25
9 A. är v., men köttet är svagt
26:41
9 A. är v., men köttet svagt
Mark.14:38
10 v.a giva hm en summa
Luk.22:5
9 v. att förkunna evangelium
Rom. 1:15
11 v. att leva tillsammans med l.Kor. 7:12
11 v.leva tillsammans med henne
7:13
12 huru I v.t togen emot hm
2.Kor. 7:15
13 I s. vore n så v.a att besluta
8:11
12 han mottog v.t vår uppmaning
8:17
14 tjäna dem så mycket v.are
l.Tim. 6:2
15 Varen herdar ... med v.t hjärta l.Pet. 5:2
16 hindrar andra s. vore v.a
3.Joh. v.10
17 Gud s. giver åt alla v.t
Jak. 1:5
VILLIGHET
2 framburo, efter hjärtas v.
2.Mos.35:22
2a uppehåll mig med v.ens ande
PS.51:14
13 togo emot ordet med all v.
Apg.17 :11
18 gören eder tjänst med v.
Ef. 6:7
VILLKOR
Allenast på det v.et
l.Mos.34:15
allenast på det v.et oss till viljes
34:22
allenast på det v.et vilja vi fara
44:26
under följande v. må dråpare
5.Mos.19:4
På det v.et sluta fördrag
l.Sam.l1:2
på det v.et bliva konungens måg
18:26
på vad v. dig lyster
2.Sam. 3:21
på sådana v. vill jag giva
l.Kon.20:34

VILLOANDAR
l) pneitmata plrlna, 11V€V/lam 11Aava
förvillande el. bedrägliga andar; plur.
av pneuma, se Ande 6, och neutr. plur.
av pianos, se Villolärare l.
VILLOANDAR
1 avfalla ... hålla sig till v.

I.Tim. 4:1

Villo1ärare - Vin
bördet om Kristi sanna gudomlighet
och sanna mänsklighet, samt med
Guds uppenbarelse som Fader, Son
och Ande. Resultatet av dessa strider
mot de falska lärorna blev de nicenska
och athanasianska trosbekännelserna.
Se: Treenighet.
Där Guds Ande ej får verka med sitt
helgande inflytande i församlingen,
kommer det att uppstå haireseis
(partier), som i N.T. räknas med till
»köttets gärningar», Gal. 5 :19 f. (haireseis här övers. partisöndring, i 2.Pet.
2:1 partimeningar). Sådana partier
synes vara mer bestämda av personligt
motiverade stridigheter, t.ex. maktbegär, LKor.l :10 ff., och framstår
ofta som oundvikliga i församlingarna.
Detta slags splittringar leder dock trots sin fördärvliga verkan - till att de
sanna kristna (som under Andens
inflytelse vill bevara den kristna
enheten) blir uppenbara och kan
skiljas från de »köttsliga», 11 :18 f.,
dem som icke vill sträva efter att
bevara Andens enhet genom fridens
band, Ef.4:1-3.
Alla sådana »köttsliga» splittringar
är farliga just därför att de kränker det
kristna enhetsbandet. Guds folk kan
icke tåla sådana splittringar utan att
själv riskera att bli en fraktion och ett
parti. Hairesis är till sitt väsen ett
svärmiskt fenomen, förorsakat av att
»den sunda lärarn> icke får tukta köttet
och normera allt i försarn1ingens liv.
Heretikerna åberopar sig gärna på
falsk auktoritet (syner, uppenbarelser
o.dyl.) och samlar kring sig grupper av
privat karaktär, som kränker församlingens offentliga och enhetliga nådemedelsförvaltning. De förfäktar läropunkter som antingen går utöver den
sanning, vars uppenbarelse är avslutad i
och med det apostoliska vittnesbördet,
Ef.2 :20, eller uttyder den vrångt, till
sitt eget fördärv, 2_Pet.3:16. Se: Parti.

VILLOLÄRARE
1) pianos, 1TAåvo<:
adj. kringirrande; vilseledande, förvillande, förförisk, bedräglig; subst. förförare, bedragare. Jfr Villoandar l.
VILLOLÄRARE
1 den V.D sade: Efter tre dagar
Matt.27:63
1 ss. v. då vi äro sannfärdiga
2.Kor. 6:8
1 många v. hava gått ut
2.Joh. v.7
v.7
1 en sådan är V.n och Antikrist

VILLOSTIG
hennes stigar äro v.ar
Ords. 5:6
vandra på v.ar. på obanade vägar Jer.18:16

VILLOVÄG
Han förde mig på v.
omvänder syndare från hs v.

Klag. 3:11
Jak. 5 :20

VILLRÅDIG
(Josef) gick omkring v.
Då jag var v. huru jag skulle

1.Mos.37:15
Apg.25:20

VILOBÄDD
(Saul) satte sig på v.en
(Is-Boset) låg på sin v.
du satt på en härli& v.

1.Sam.28:23
2_Sam. 4:7
Hes.23:41

VILODAG
Se även: Sabbat, vila, helgdag, högtid,
tempel, synagoga, gudstjänst.
VILODAG
på sjunde dagen hålla v.
2_Mos.23:12
på sjunde dagen skall du hålla v.
34:21
under skördetiden skall du hålla v.
34:21

VILOLÄGER
ej heller bestiga mitt v.
och grönskande är vårt v.

PS.132:3
HV. 1:16

VILOPLATS
han såg att v.en var god
för att utse v. åt dem
trampade ned dem på deras v.
mitt folk bo på säkra v.er

l.Mos.49:15
4.Mos.10:33
Dom.20:43
Jes.32:18

VILORUM
konungar Jigga ...i sitt v.
få ro i sina v.
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Jes-14:18
57:2

VILOSABBAT
på sjunde dagen v .• H. helgdag 2.Mos.31:16
skolen I hava helgdag, en H. v.
35:2
En v. skall den vara för eder
3_Mos-16:31
men på ~unde dagen är v.
23:3
En v. skall den vara för eder
23:32
under sjunde året skall landet hava v. 25:4

VIWSTAD
l) män6a!l, IJ i ) ~
vila, ro; viloplats, viloställe. Se vidare:
Vila (subst.) 4.
2) menu!lå,

n Q1 )9

vila, ro; viloplats, viloställe. I slutet av
Jes.66:1 står ordagrant: Vilken plats
(mäl,<:om, se 4) [är) min viloplats (menu!;tä!i)? Om man i stället läser: mel,<:om
ml!nu!;tä!i, blir översättningen: Vilken
är min viloplats? J fr 6. Se: Ro 5, Vila
(subst.) 7.
3) nua!l, Q 1 )

vila, ro; av verbet mial;t, se Vila (verb)
7.
4) ma1f;om, D i p~
plats, ort; av: l,<:um, stå. Se: Land 12,
Mål 4.
5) re1}ä~,

y? J

lägerplats; viloplats; av: räl!a~, Jigga,
lägra sig (se t.ex. Ro 2). Ordet förekommer även i Jes.3S:7; 65:10; Jer.
50:6_
6) katapausis, IWTå1TavuL<:

vila. I slutet av Apg7:49 står ordagrant:
vilken [är) min viloplats (t6pos t~s
katapauseös mou, ego min vilas plats)?
Uttrycket ingår i ett citat från Jes.
66:1, vars hebreiska grundtext har
menul;tä, se 2. Se vidare: Vila (subst.)
10.

kommit V. gm att efterfölja
Faren icke v.
om ngn farit v. från sanningen

2.Pet. 2:15
Jak. 1:16
5:19

VILSE (föra. leda vilse)
s.leder en blind V.
D_Mos-27:18
leder dem v. i väglösa
Job 12:24
borde du ej därav ledas v.
36:18
ogudaktigas väg för dem v.
Ords.12:26
leder de redliga v. in på en ond väa;
28:10
dina ledare föra die v.
Jes. 3:12
detta folks ledare föra det v.
9:16
Egypten föres v.
19:13
ett betsel till att leda dem V.
30:28
och förde mitt folk Israel v.
Jer.23:13
föra mitt folk v. med sina lögner
23:32
Deras herdar hade fört dem v.
50:6
de förde mitt folk V.
Hes.13:10
trolöshetens ande fört dem v.
Hos. 4:12
profeter s. föra mitt folk v.
Mika 3:5

VILSEFARANDE
förut ohörsamma och v.
Tit. 3:3
han kan hava undseende med v. Hebr. 5:2

VILSEFÖRA
Låten eder icke v.s

Hebr.13:9

VILSEKOMMEN
slippa att lä lik en v. kvinna
En v. hjord var mitt folk
Israel var ett v.t får s. jagades

HV.1:7
Jer.60:6
60:17

VIMLA
varelser s. vattnet v.r av
1. Mos. 1 :21
Deras land kom att V. av paddor Ps.105:30

VIMMEL
ett v. av levande varelser
ett v. av paddor
ett tallöst v. rör sig däri

1.Mos. 1:20
2.Mos. 8:3
Ps.104:25

VIN
Se även: Dryck, must, vingård, vinpress, vinträd, vindruva, druva, druvsaft, drägg, dryckenskap, nykter, kalk,
påsk, nattvard.

VILSE
Israels barn farit v. i landet
2.Mos.14:3
eller åsna s. kommit v.
23:4
din broders oxe eller får gå v.
6.Mos-22:1
förstå vari jag farit v.
Job 6:24
att jag verkligen har farit v.
19:4
de lögnaktiga fara v.
PS.58:4
ett folk s- far v. med sitt hjärta
95:10
låt mig icke fara v. från dina bud
119:10
dem s. fara v. från dina bud
119:21
Förrän jag fick lida. for jag v.
119:67
far icke v. från dina befallningar
119:110
aktar för intet alla s. fara v.
119:118
Om jag far v .• så uppsök
119:176
s. ej aktar på. .. han far v.
Ords.10:17
skola förvisso fara v.
14:22
far du v. från de ord s. giva
19:27
far v. ifrån förståndets väg
21:16
s. vandrar den skall icke gå v.
Jes.35:8
Vi gjngo alla v. ss. får
63:6
gå v. frAn dina vägar
63:17
icke mer gå bort... och fara v.
Hes.14:11
Mina får gå nu V. på alla bere
34:6
när Israel for v.
44:10
de s. då själva foro v.
44:10
övriga israeliterna fora v.
44:16
s. icke ss. leviterna foro v.
48:11
när de övriga israelitema foro v.
48:11
ett av dem har kommit v.
Matt.18:12
söker efter det s. kommit v.
18:12
över de 99 s. icke hade kommit v.
18:13
I faren v., ty I förstån icke
22:29
Visar ... att I faren v.
Mark.12:24
I faren mycket v.
12:27
Faren icke v.
1.Kor.6:9; 15:33
Faren icke v.
Gal. 6:7
Från dessa stycken farit v.
l.Tim. 1:6
farit v. i fråga om tron
6:21
farit v. från sanningen
2.Tim. 2:18
Alltid fara de V.
Hebr. 3:10
Ty I gjngen v. ss. får
l.Pet. 2:26

-vin
vredesvin Jer.2S :15
ättikvin Matt.27:48
Vin
Det vanliga ordet för »vin» i G. T. är
hebr. jajin, men även en rad andra
uttryck förekommer. I KT. används
nästan uteslutande grek. oinas. Se för
övrigt ordanalyser. Vinet kunde vara
av olika halt, allt ifrån druvsaft till s.k.
»stark dryck», som vållade berusning,
3.Mos_IO:9; Dom.13:4; l.Sam.1 :15. I
vår bibel omtalas nypressat, ojäst vin
ofta under beteckningarna must, druvmust och vinmust, se d.o., jfr även
»druvsaft».
Vinet har från urminnes tider spelat
en viktig roll i många religioners offerkult; vissa kulter har till och med varit
koncentrerade omkring vinet, som
t.ex. Dionysus-kulten. I den israelitiska
religionen däremot hade vinet en anspråkslös plats, även om Mose lag
bland de många bestäntmelserna om
offer även hade en om drickoffer,
vartill skulle användas fjärdedelen,
resp. tredjedelen, aven hin vin, 2.Mos.
29:40; 4.Mos.1S:7.
Å andra sidan var vin en allmänt
förekommande dryck vid de vaJlliga
måltiderna och alldeles särskilt vid
festliga tillfällen, något som Skriften
ger många vittnesbörd om. Vin omtalas även som läkemedel, Luk.l0:34;
l.Tim.S:23, och som bedövningsmedel, Mark. 15:23; Matt-27:34.
I gamla förbundets tid fick prästerna ej dricka vin omedelbart innan de
gick in i uppenbarelsetältet, 3.Mos.
10:9. Nasirerna fick över huvud taget
icke förtära vin, druvsaft eller ens
druvor i någon form, så länge deras
nasirlöfte gällde, 4.Mos.6:3. Rehabiternas orden föreskrev bland annat avhållsamhet från vin, Jer.3S:S-10. För övrigt varnar Skriften ofta och kraftigt
för överdrivet bruk av vin och starka
drycker, t.ex. Jes.S:11,22; 28:1-3;
Luk-21 :34; Rom. 13: 13; GaI.S:19,21;
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VILOSTAD
1 sedan arken fått en v.
1.Kl'l)n. 6:31
2 ett hus till V. för H. förbundsark
28:2
3 Stå uPP. kom till din v.
2.Krön. 6:41
4 för mitt rop ingen v.
Job 16:18
2 Stå uPP. H .• kom till din v.
Ps.132:8
2 Detta är min V. till evig tid
132:14
5 öva intet våld mot hs V.
Ords.24:15
2 Här är v.en, låten den trötte
Jes.28:12
1 där kan hon finna en V.
34:14
2 en plats skulle tjäna mig till V.
66:1
2 Här skolen I icke hava ngn v. Mika 2:10
6 plats skulle tjäna mig till V.
Apg. 7:49

VILOSTÄLLE

l) malon, l i 'iD
övernattningsstälTe, nattkvarter. Se vidare: Härbärge 5.
VILOSTÄLLE
1 vid ett v_ öppnade sin säck
1.Mos.42:27
1 till ett V. och öppnade våra säckar
43:21
1 H. på ett V. kom emot hm
2.Mo,,- 4:24

VILSE
Uppdelning: vilse; föra, leda vilse.

Ef.S:18; l.Tim.3:3. Se: Dryckenskap.
I Bibeln används vin som en bild för
kärleken, HV.8:2, Guds nåd, Jes.SS:1,
och den messianska frälsningstiden,
Jes.2S:6, jfr Matt.9:17. Men vinet står
även som symbol för Guds vrede och
dom, se t.ex. Ps.60:S; 75:9; Jer.2S:1S18- I N.T. talar Uppenbarelseboken
flerstädes om Guds vredes vin som
beteckning för Guds straffande rättfardighet, 14:10; 16:19; 19:15.
VIN

1) jajin, l : ~
Gäst) vin.
2) tiras, tV i 1 ' D
must, ojäst vin.
3) utf.ord el. omskrivning.
I 4.Mos.18:27 står ordagrant: såsom
fu)llieten (mtlle'å) från (vin)pressen
Gäl,<:äl!); Hab.2:1S Ve den som giver sin
nästa att dricka.
4) I}/imär, 1t) G.
vin; av: !;tärnar; Jasa, skumma (detta
verb är i Ps.46:4 övers. svalla; 75:9
skumma).
5) !l6mä~, Y~'n

(vin)ättika; av': !;täme~, bli syrad, vara
sur (detta verb förekommer i t.ex.
2.Mos.12:34,39). Se vidare: Dryck 4.
6) !lamar, 1 ~

IJ.

aram. = hebr.!;täniär, se 4.
7) m!izäi, j .n,)
blandning, vin' (blandat med vatten);
aven rot med betydelsen: blanda.
Ordet är trol. ett arameiskt låneord.
8) s61}ä', X? 'o
stark dryck; (ädelt) vin; av: sål!ä',
berusa sig, dricka sig drucken. Se:
Dryck 11, Dryckenskap 1.
9) sdmär, 1~ ~
end. plur. 8emarim; drägg, bottensats; i
Jes.2S:6 i betydelsen: vin som har jäst
och mognat genom att ha bevarats
ostört på dräggen; därav övers. starkt
vin. Ordet är i Ps.7S:9; Jer.48:11;
Sef.1 :12 övers. drägg.
10) si1f;1f;uj, ' 1 i'.Jtp

dryck. Se vidare: Dryck 8.
11) oinos, olvo<:
vin, jäst druvsaft; även: jäst saft av
trädfrukter (äpplen, päron osv.). Ordet
brukas i överförd betydelse om Guds
vrede, Upp.14:10; 16:19; 19:15, och
om den babyloniska skökans otukt,
Upp.14:8; 17:2; 18:3. - I l.Tim.3:8 är
oinos övers. vindrickande.
12) utf_ord.
I Luk.S:37 står: aut6s, det (= vinet)_
13) OXOS, ö~o<:
surt vin; vinättika, ättikvin; av: oxys,
skarp, vass_ Ordet betecknar i N.T. den
av romerska soldater brukade blandningen av surt vin (el. vinättika) och
vatten, en dryck som också gavs åt
dödsdömda för att lindra deras smärtor. Ordet är i Matt. 27:48; Mark.
15:36; Luk.23:36; Joh.19:29a övers.
ättikvin.
14) gleukos, 'Y A€VK 0<:
sött vin; av: glykys, söt.
15) paroinos, 1TåpOLVO<:

begiven på vin; av: prep. para, bredvid,
vid; till, och oinos, se 11.
VIN
1 (Noa) drack av v.et
1.Mos. 9:21
1 Melki-Sedek bära ut hröd och v.
14:18
1 giva vår fader v. att dricka
19:32
1 gåvo sin fader v. att dricka
19:33
1 giva hm v_ att dricka
19:34
19åvo de sin fader V. att dricka
19:36
1 räckte (Isak) v .• och han drack
27:26
2 och V. I rikli&t mAtt
27:28
2 med säd och V. har jag begåvat
27 :37
1 Han tvår sina kläder i V.
49:11

6148

Vinberusad - Vingård
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
2
2
2

Hs ögon äro dunkla av v.
ss. drickoffer v.
eller dina söner dricka v.
ss. drickoffer fjärdedels hin
(nasiren) avhålla sig från v.

49:12
2.Mos.29:40
3.Mos.10:9
v.
23:13
4.Mos. 6:3
icke dricka ngn syrad dryck av v.
6:3
Sedan får nasiren åter dricka v.
6 :20
offra en fjärdedels hin v.
15:5
ss. drickoffer en tredjedels hin v.
15:7
ss. drickoffer en halv hin v.
15:10
allt det bästa av v.
18:12
v. och olja från pressen
18:27
halv hin v. till var tjur
28:14
välsigna ditt v.
5.Mos. 7:13
inbärga din säd och ditt v.
11:14
tionden av säd. v. och olja
12:17
tionden av din säd, ditt v.
14:23
l köpa v. och hålla måltid
14:26
2 Förstlingen av din säd, ditt v.
18:4
1 intet v. skall du få att dricka
28:39
2 vare sig säd eller v. eller olja
28:51
1 icke v. eller starka drycker
29:6
4 av druvors blod drack du v.
32:14
1 Deras v. är drakars etter
32:33
1 drucko deras drickoffers v.
32:38
2 i ett land med säd och v.
33:28
1 så att du icke dricker v.
Dom.13:4
1 drick nu icke v. eller starka
13:7
1 v. eller starka drycker får hon
13:14
1 så ock bröd och v. åt mig själv
19:19
5 doppa ditt brödstycke i v.et
Rut 2:14
1 v. och starka drycker
loSam. 1:15
1 Amnons hjärta glatt av v.et 2.Sam.13:28
1 v.et skola de törstande hava
16:2
2 ett land med säd och v.
2.Kon.18:32
1 över fina mjölet och v.et
l.Krön. 9:29
1 tillförde dem v. och olja
12:40
1 åt timmermännen v.
2.Krön. 2:10
1 oljan och v.et s. han talat om
2:15
1 förråd av mat, olja och v.
11:11
2 förstling av säd, V., olja
31:5
2 förrådshus för vad s. kom in av v. 32:28
6 v. och olja skall utgivas
Esr. 6:9
6 ända till 100 bat v.
7:22
1 v. stod framsatt för kon.
Neh. 2:1
1 tog jag v.et och gav åt hm
2:1
1 skänken efter den ränta på v.et
5:11
1 tagit av dem mat och v.
5:15
1 var tionde dag anskaffades v.
5:18
3 dricken edert sötaste v.
8:10
2 förstlingen av v. till prästerna
10:37
2 sin offergärd av säd, v.
10:39
2 tionde av säd, v. och olja
13:5
2 till förrådshusen tionde av v.
13:12
1 förde hem v.
13:15
1 konungsligt v. i myckenhet
Est. 1:7
1 kon. hjärta var glatt av v.et
1 :10
1 när v.et dracks. sade konungen
5:6
1 när v.et dracks, sade konungen
7:2
1 höllo måltid och drucko v.
Job 1 :13
1 höllo måltid och drucko v.
1 :18
1 mitt inre ss. instängt v.
32:19
1 likt en lägel med nytt v.
32:19
2 när de få säd och v.
Ps. 4:8
1 iskänkt åt oss rusande v.
60:5
1 den skummar av v.
75:9
1 hjälte s. hade legat dövad av v.
78:65
1 v. s. gläder mskans bjärta
104:15
1 våld är det v. de dricka
Ords. 4:17
1 Hon har blandat sitt v.
9:2
1 dricken av v.et s. jag blandat
9:5
1 En bespottare är v.et
20:1
1 den s. älskar v. och olja
21:17
1 länge sitter kvar vid v.et
23:30
l Så se då icke på v.et att det
23:31
1 tillkommer det att dricka v.
31:4
1 v. åt dem s. hava bedrövad själ
31:6
1 pläga min kropp med v.
Pred. 2:3
1 drick ditt v. med glatt hjärta
9:7
l v.et gör livet glatt
10:19
1 din kärlek är mer ljuv än v.
HV. 1:2
1 prisa din kärlek högre än v.
1:4
1 Ja, mer ljuv än v.
4:10
1 dricker mitt v. och min mjölk
5:1
7 må v.et aldrig fattas däri
7:2
1 din mun ss. ljuvaste v.
7:9
3 ett v. s. lätt glider ned i min
7:9
1 kryddat v. skulle jag giva dig
8:2
8 ditt ädla v. är utspätt
Jes. 1 :22
1 för att upphetta sig med v.
5:11
1 v. hava de vid sina dryckeslag
5:12
l s. äro biältar i att dricka v.
5:22
1 ingen trampar v. i pressarna
16:10
l I drucken v.
22:13
1 V. dricker man icke mer under
24:9
1 höres klagorop över v.et
24:11
9 ett gästabud med starkt v.
25:6
9 med starkt v., väl klarat
25:6
4 en vingård, rik på v.
27:2
1 också här raglar man av v.
28:7
1 de äro överlastade av v.
28:7
1 I s. ären druckna men icke av v.
29:9
2 ett land med säd och v.
36:17
1 drucken fastän icke av v.
51 :21
1 för intet både v. och mjölk
55:1
l Kommen, jag skall hämta v.
56:12
2 icke dricka ditt v., frukten av
62:8
3 de s. inbärga v.et skola dricka
62:9
1 vinkärl att fyllas med v.
Jer.13:12
1 vinkärl att fyllas med v.
13:12
1 en man överväldigad av v.
23:9
2 strömma dit där man får säd. v.
31:12
1 giv dem v. att dricka
35:2
1 kannor, fulla med v.
35:5
1 sade till dem: Dricken v.
35:5
1 sval"ade: Vi dricka icke v.
35:6
1 I och edra barn aldrig dricka v.
35:6
1 aldrig dricka v.
35:8
1 att de icke skulle dricka v.
35:14
3 ännu i dag dricka de icke v.
35:14
1 insamla v. och frukt och olja
40:10
1 inbärgade v. och frukt i stor
40:12
1 På v.et i pressarna gjort slut
48:33
1 trampar ej v. under skördeskri
48:33
1 Av dess v. drucko folken
51:7
l Var få vi bröd och v.
Klag. 2:12
1 de kommo med v. från Helbon Hes.27:18
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l v. får ingen präst dricka
44:21
1 av det v. han själv drack
Dan. 1:5
1 icke orena sig med v.et
1:8
1 det v. de skulle hava dn!ckit
1:16
6 Belsassar under v.ets välde
5:2
6 Medan de så drucko v.
5:4
6 druckit v. ur dem
5:23
1 kött och v. kommo icke i min mun 10:3
10 s. giva mig ... mitt v.
Hos. 2:5
2 både säden och v.et och oljan
2:8
2 taga tillbaka mitt v. när stunden
2:9
2 jorden bönhöra säden, så ock v.et
2:22
1 v. och must taga bort förståndet
4:11
1 drucko sig febersjuka av v.
7:5
2 ångest för sin säd och sitt v.
7 :14
2 v.et skall slå fel för dem
9:2
1 ej offla v. till drickoffer
9:4
1 hs namn ss. Libanons v.
14:8
1 jämren eder, I s. dricken v.
Joel 1:5
2 säden är förödd, v.et borttorkat
1:10
2 sända eder säd och v. och olja
2:19
2 pressarna flöda över av v. och
2:24
1 flickorna hava de sålt för v.
3:3
1 bötfälldas v. dricker man
Am. 2:8
1 gåven nasirerna v. att dricka
2:12
1 icke få dricka v. från dem
5:11
1 s. dricken v. ur stora bålar
6:6
lock få dricka v. från dem
9 :14
1 predika för dig om v.
Mika 2:11
1 men icke få dricka v.et
6:15
1 ss. v.et icke är att lita på
Hab. 2:5
3 Ve dig s. iskänker v. åt nästa
2:15
1 skola ej få dricka v . från
Sef. 1:13
2 torka över säd. v. och olja
Hagg. 1:11
1 med fliken kommer vid v.
2:13
1 svälja fiender ss. v.
Sak. 9:15
2 jungfrur av deras v.
9:17
1 hjärtan glädja sig ss. av v.
10:7
11 nytt v. i gamla skinnläglar
Matt. 9:17
11 och v.et spillas ut
9:17
11 slår nytt v. i nya läglar
9:17
11 v. att dricka blandat med galla
27:34
11 nytt v. i gamla skinnläglar
Mark. 2:22
11 v.et spränga sönder läglarna
2:22
11 så att både v.et ... fördärvades
2:22
11 nytt v. slår man i nya läglar
2:22
11 räckte (J,) v. blandat med myrra
15:23
11 v. och starka drycker skall
Luk. 1:15
11 nytt v. i gamla skinnläglar
5:37
11 nya v.et spränga sönder läglarna
5:37
12 och v.et sknlle spillas ut
5:37
11 nytt v. bör man slå i nya läglar
5:38
12 ingen s. druckit gammalt v.
5:39
11 dricker ej heller v.
7:33
11 göt olja och v. i hs sår
10:34
11 v.et begynte taga slut
Joh. 2:3
11 De hava intet v.
2:3
11 vattnet s. nu hade blivit v.
2:9
11 först sätta fram det goda v.et
2:10
11 Du har gömt det goda v.et tills
2:10
11 där han gjort vattnet till v.
4:46
13 Med det v.et fyllde de en svamp
19:29
13 när J. tagit emot v.et, sade han
19:30
14 De äro fulla av sött v.
Apg. 2:13
11 avhålla dig från ... kött och v. Rom.14:21
11 icke druckna av v.
Ef. 5:18
15 icke begiven på v.
l.Tim. 3:3
11 bruka ngt litet v. för din mages
5:23
15 icke begiven på v.
Tit. 1:7
11 icke trälar under begäret efter v.
2:3
11 oljan och v.et må du icke
Upp. 6:6
11 kalken med sin stränga vredes v.
16:19
11 av vilkens otukts v. jordens
17:2
11 v. och oUa, fint mjöl och vete
18:13

VINBERUSAD
ovan de v.es bördiga dal

Jes.28:1

VINBÄRGARE
När v. komma över dig
När v. komma över dig

Jer.49:9
Ob. v.5

VINBÄRGNING
trösktiden räcka intill v.en
3.Mos.26:5
v.en räcka intill såningstiden
26:5
Dom. 8:2
bättre än Abiesers v.
gör efterskörd sedan v.en är slut
Jes.24:13
då är det slut med all v.
32:10
mitt i din v. har förhärjare
Jer.48:32
ss. efterskörden efter v.en är
Mika 7:1

VIND
Se även: Luft, fläkt, ande, blåsa, fåfänglig, förgänglig.
-vind
morgonvind HV.2:17
nordanvind Ords.25:23
stormvind 4.Mos.ll:31
sunnanvind lN.4:16
västanvind 2.Mos.1O:19
östanvind Ps.48:8
Vind
I Palestina är västanvinden den vanligaste; den för med sig flIktig 111ft från
Medelhavet, jfr l.Kon.18:43 ff. Sunnanvinden blåser också ofta; när den
svänger litet mot sydväst, kan också
den föra med sig regn. Sunnanvinden
är för övrigt en varm vind, som ger
gott väder, jfr Job 37:17; Luk.12:55.
Nordanvinden betyder svalare eller
kyligt väder, medan östanvinden är het
och ofta för med sig stoft och sand
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från ökentrakterna i öster. Detta är
den starka storm som drar fram över
öknen, Job l :19, den brännande
vinden från höjderna i öknen, Jer.4:11,
»öknens vind», 13:24, östanvinden som
kan krossa Tarsis-skepp, Ps.48:8, den
starka östanvind som klyver Röda
havets vatten itu, 2.Mos.14:21.
Bildligt står vind i Skriften som
beteckning för tomhet och förgänglighet, Lex. Job 6:26; Pred.! :14; Jes.
41 :29. I sitt samtal med Nikodemus
använder JesllS vinden som en bild på
den helige Ande, Joh.3:8.

VINDRICKANDE

VIND
Gud lät en v. gå fram
l.Mos. 8:1
H. vände om v.en
2.Mos.10:19
prasslande löv röres av v.en
3.Mos.26:36
han sågs komma på v.ensvingar 2.Sam.22:11
I skolen icke märka ngn v.
2.Kon. 3 :17
förtvivlade få tala för v.en
Job 6:26
skrämma löv s. drives av v.en
13:25
bliva ss. halm för v.en
21:18
mätte ut åt v.en dess styrka
28 :25
där v.en gått fram och sopat
37:21
ss. agnar s. v.en bortför
Ps. 1:4
eld och svavel och glödande v.
11:6
han svävade på v.ens vingar
18:11
stötte dem sönder till stoft för v.en
18:43
bliva ss. agnar för v.en
35:5
en v. s. far bort
78 :39
låt dem bliva ss. strå för v.en
83:14
När v.en går däröver
103:16
du far på v.ens vingar
104:3
Du gör v.ar till dina sändebud
104:4
för V.en ur dess förvaringsrum
135:7
sin v. låter han blåsa
147:18
du stormande v. s. uträttar
148:8
han får v. till arvedel
Ords.11 :29
vill lägga band på v.en
27:16
Vem har samlat v.en i sina händer
30:4
V.en far mot söder och vänder
Pred. 1:6
fåfänglighet och jagande efter v.
1 :14
också detta var ett jagande efter v.
1 :17
då var det ett jagande efter v.
2:11
fåfänglighet och jagande efter v.
2:17,26
fåfänglighet och jagande efter v.
4:4
med möda och jagande efter v.
4:6
fåfänglighet och jagande efter v.
4:16
så mödar sig - förv.
5:15
fåfänglighet och jagande efter v.
6:9
Ingen mska har makt över v.en
8:8
Likalitets. duvetvartv.enfar
11:5
ss. skogens träd skälva för v.en
Jes. 7:2
jagas bort ss. agnar för v.en
17:13
men när vi födde, var det v.
26:18
ryckte bort det med sin hårda v.
27:8
till strå s. föres bort av v.en
41:2
och v.en skall föra dem bort
41 :16
en v. skall taga dem med sig
57:13
missgärningar förde oss bort ss. v.en
64:6
En brännande v. från höjderna
Jer. 4:11
icke en sådan v. s. passar
4:11
våldsammare v. än s. så
4:12
profeterna skola försvinna ss. en v.
5:13
för v.en ut ur dess förvaI"IDgsrum
10:13
ss. strå s. far bort för öknens v.
13:24
låta fyra v.ar komma mot Elam
49 :36
v.en ut ur dess förvaringsrum
51 :16
en tredjedel strö ut för v.en
Hes. 5:2
strö ut för alla v.ar allt s. bliver
5:10
skall jag strö ut för alla v.ar
5:12
och v.en förde bort det
Dan. 2:35
himmelens fyra v.ar stormade fram
7:2
Ty v. så de, storm skola de
Hos. 8:7
Efraim jagar efter v.
12:1
Den v.en rycker bort de skatter
13:15
danat bergen och skapat v.en
Am. 4:13
H. sände en stark v.
Jona 1:4
fara de åstad ss. v.en
Hab. 1:11
v.en fyllde deras vingar
Sak. 5:9
Det är himmelens fyra v.ar
6:5
och v.arna blåste och kastade
Matt. 7:25
v.arna blåste och slogo mot det huset
7:27
och (J.) näpste v.arna och sjön
8:26
v.arna och sjön äro hm lydiga
8:27
ett rör s. drives hit och dit av v.en
11:7
ansatt av vågorna, ty v.en låg emot
1.4:24
(Petrus) såg huru stark v.en var
14:30
kommit i båten,lade sig v.en
14:32
näpste v.en och sade till sjön
Mark. 4:39
v.en och sjön äro hm lydiga
4:41
ty v.en låg emot dem
6 :48
i båten och v.en lade sig
6 :51
rör s. drives hit och dit av v.en
Luk. 7 :24
näpste han v.en och vattnets vågor
8:24
befaller ju både v.arna och vattnet
8:25
V.en blåser Val"t den vill
Joh. 3:8
eftersom v.en låg emot
Apg.27:4
då v.en icke var oss gynnsam
27:7
icke kunde hållas upp mot v.en
27:15
hissade förseglet för v.en
27 :40
Han gör sina änglar till v.ar
Hebr. 1:7
havets våg drives omkring av v.en Jak. 1:6
skeppen s. drivas av starka v.ar
3:4
skyar drivas bort av v.arna
Jud. v.12
då det skakas aven stark v.
Upp. 6:13
hålla tillbaka jordens fyra v.ar
7:1
ingen v. skulle blåsa över jorden
7:1

VINDSPEJARE
En v. får aldrig så

VINGE
keruberna breda ut sina v.ar
2.Mos.25:20
övertäcka nådastolen med sina v.ar
25:20
keruberna bredde ut sina V.al"
37:9
övertäckte nådastolen med sina v.ar
37:9
fläka upp det invid v.arna
3.Mos. 1 :17
bredde ut sina v.ar och tog
5.Mos.32:11
finna tillflykt under hs v.ar
Rut 2:12
(H.) sågs komma på vindensv.ar2.Sam.22:11
den kerubens ena v. var fem
loKon. 6:24
kerubens andra v. ock fem alnar
6:24
keruberna. bredde ut sina v.ar
6 :27
ena v. rörde vid den ena väggen
6:27
ena v. rörde vid den andra väggen
6:27
rörde deras v.ar vid varandra
6:27
platsen under kerubernas v.ar
8:6
keruberna bredde ut sina v.ar
8:7
s. sknlle breda ut sina v.ar
l.Krön.28:18
Längden på kerubernas v.ar
2.Krön. 3:11
Den enas v., fem alnar lång
3:11
hs andra v., fem alnar lång
3:11
rörde vid den andra kerubens v.
3:11
hs andra v .• fem alnar lång
3: 12
nådde intill första kerubens v.
3:12
den andra kerubens ena v., fem alnar
3:12
bredde dessa keruber ut sina v.ar
3:13
platsen under kerubernas v.ar
5:7
Keruberna höllo sina v.ar utbredda
5:8
Strutshonans v.ar flaxa
Job 39:16
falken breder ut sina v.ar till flykt
39:29
under dina v.ars skugga
PS.17:8
han svävade på vindens v.ar
18:11
tillflykt under dina v.ars skugga
36:8
Ack att jag hade v.ar ss. duvan
55:7
under dina v.ars skugga vill jag
57:2
under dina v.ars beskärm
61:5
under dina v.ars skugga jublar jag
63:8
Duvans v.ar höJjda i silver
68:14
under hsv.ar finna tillflykt
91:4
och du far på vindens v.ar
104:3
Toge jag morgonrodnadens v.ar
139:9
förvisso gör det sig v.ar
Ords.23:5
Var och en hade sex v.ar
Jes. 6:2
med sina utbredda v.ar uppfylla
8:8
ingen fanns s. rörde v.n
10:14
Ss. fågeln breder ut sina v.ar
31:5
Given v.ar åt Moab
Jer.48:9
breder ut sina v.ar över Moab
48:40
breder ut sina v.ar över Bosra
49:22
ett av dem hade fyra v.ar
Hes. 1:6
mskohänder under sina v.ar
1:8
med de fyras ...v.ar förhöll det sig
1:8
deras v.ar slöto sig intill varandra
1:9
deras v.ar voro utbredda upptill
1:11
deras v.ar utbredda rätt emot
1 :23
två v.ar med vilka det kunde betäcka
1:23
dånet av deras v.ar i mina öron
1:24
höllo de sina v.ar nedsänkta
1 :24,25
Uudet av väsendenas v.ar
3:13
dånet av kerubernas v.ar hördes
10:5
under v.arna på keruberna syntes ngt 10:8
deras v.ar fulla med ögon
10:12
när keruberna lyfte sina v.ar
10:16
huru keruberna lyfte sina v.ar
10:19
fyra ansikten och fyra v.ar
10:21
under deras v.ar ngt s.liknade
10:21
keruberna lyfte sina v.ar
11:22
Den stora örnen med de stora v.arna 17:3
en annan stor öm med stora V.u
17:7
(lejonet) hade v.ar ss. en örn
Dan. 7:4
rycktes v.arna av djuret
7:4
på s!yggelsens v. skall förödaren
9 :27
stormvind fatta dem med sina v.arHos. 4:19
gräsmaskarna fälla v.ars höljen
Nah. 3:16
vinden fyllde deras v.ar
Sak. 5:9
de hade v.ar lika hägerns
5:9
med läkedom under sina v.ar
Mal. 4:2
kycklingar under sina v.ar
Matt.23:37
kysklingar under sina v.ar
Luk.13:34
var och en hade sex v.ar
Upp. 4:8
under v.arna fullsatta med ögon
4:8
rasslet av deras v.ar ss. vagnsrasslet
9:9
åt kvinnan gåvos örnens två v.ar
12:14

VINDFLÄKT

VINGFJÄDRAR

icke en v. tränger in
fägring en v"' men prisas må

Job 41:7
Ords.31:30

VINDKAST

icke benägna för mycket v.

Ords.23:20
Matt.ll:19
Luk. 7:34

Var icke bland v.
vilken frossare och v. han är
vilken frossare och v. han är

VINDRUVA
Se även: Druva, vin, vingård, vinträd.
VINDRUVA
hämtar v.or från törnen
skördar v.or av törnbuskar

Matt. 7:16
Luk. 6:44

VINDRYCK
Jes.65:11

iskänken v. åt Meni

VINDSPEJARE
Se: Spådom.
Pred.11:4

VINFÖRRÅD
över de v. man samla t i

l.Krön.27 :27

VINGE
-vingar
fågelvingar Dan.7:6
örnvingar 2.Mos.19:4

de få nya v. ss. örnarna

Jes.40:31

VINGSPETS
från den ena v.en till den

drivas av vart v. i läran

l.Tim. 3:8

VINDRINKARE

l.Kon. 6:24

Ef. 4:14

VINGÅRD

VINDPUST
En v. for fram över mitt ansikte

6151

Job 4:15

Se även: Vin, vinträd, vinpress, druva.
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Vingårdsarbetare - Vinna
Vingård
Vinodling i Egypten omtalas tidigt i
Skriften, jfr Josefs dröm, LMos.
40:9-11, och monument talar även för
att framställningen av vin var mycket
utbredd i forntidens Egypten. Under
sin ökenvandring längtade israeliterna
tillbaka till Egyptens vingårdar, 4.Mos.
20:5.
Palestinas klimat är väl lämpat för
vinodling, och det fanns vingårdar i
löfteslandet redan innan Israels folk
hade intagit det, 4.Mos.13:24.
Med primitiva redskap var det ett
tungt och mödosamt arbete att plantera en vingård i gammal tid. Jes.5:2
skildrar hur en vingård planterades och
sköttes. Ägaren »hackade upp den och
rensade den från stenar och planterade
där ädla vinträd; han byggde ett vakttorn därinne, han högg ock ut ett
presskar däri». Till att skydda vingården mot tjuvar och vilda djur byggdes en mur runt omkring, 4.Mos.
22:24; Ps.80:14, och uppfördes vakttorn, jfr Torn, Vakttorn.
Vingårdarna planterades helst i
sluttningar, Jes.5:1; Jer.31 :5, och då
gärna i terrasser för att inte jorden
under regntiden skulle sköljas ner i
dalarna.
Även vingårdarna berördes av Mose
lags förbud att så eller skörda under
det sjunde året (sabbatsåret), 2.Mos.
23: 11, eller under det femtionde året
Gubelåret), 3.Mos.25 :11. Att så i vingårdarna var förbjudet, 5.Mos.22:9,
men ibland planterade man fikonträd
bland vinträden, Luk.13 :6, jfr LKon.
4:25. - Förödelsen av vingårdar var ett
tecken på straffdom över folket,
Ps.78:47.

VINGARDSPLANTERINGAR
Samaria till en plats för v.

Mika

1:6

VINGARDSV AKTERSKA
och satte mig till v.

HY. 1:6

VINK
vid första v. du såg

Jes.57:8

VINKA
v.de åt sina kamrater i andra

Luk. 5:7

VINKELN

Ett hörn i östra delen av Jerusalems
mur, norr om Davids stad.
VINKELN
U ssia byggde torn över V.
2.Krön.26:9
uppgången till tyghuset i V.
Neh. 3:19
från V. ända fram till ingången
3:20
från Asarjas hus ända fram till V.
3:24
3:25
stycket från platsen mitt emot V.

VINKÄRL
Alla v. äro till för att fyllas
alla v. äro till för att fyllas med

Jer.13:12
13:12

VINLÄGEL
hop flickade v.lar av skinn
Dessa v.lar s. voro nya, äro nu
tog (Hanna) med sig en v.
en bär en v.
tog Isai en v. och en killing
A bigail tog två v.lar
åsnor s. burO ... en v.
jag är ss. en v. i rök

Jos. 9:4
9:13
1.8am. 1:24
10:3
16:20
25:18
2.8am.16:1
Ps.119:83

VINMUST
Ingången till en vingård.
En v. ägde Salomo i Baal-Hamon
8:11
den v.en lämnade han åt väktare
8:11
min v., den har jag själv i min vård
8:12
ss. en hydda i en v.
Jes. 1:8
I haven skövlat v.en
3:14
min väns sång om hs v.
5:1
Min vän hade en v.
5:1
dom mellan mig och min v.
5:3
Vad kunde mer göras för min v.
5:4
vad jag skall göra med min v.
5:5
H. Sebaots v., det är Israels hus
5:7
en v. på 10 plogland skall giva
5:10
i v.arna höjes intet glädjerop
16:10
På den tiden skall finnas en v.
27:2
ett land med bröd och v.ar
36 :17
plantera v.ar och äta deras frukt
37 :30
utlänningar skola bruka v.ar
61:5
när de plantera v.ar
65:21
Herdar fördärva min v.
Jer.12:10
plantera v.ar på Samariens berg
31:5
i detta land köpa v.ar
32:15
v.ar skolen I icke plantera
35:7
ej heller äga v.ar eller åkrar
35:9
gav dem samtidigt v.ar och åkerfält
39:10
bo där och plantera v.ar
Hes.28:26
giva henne tillbaka hennes v.ar
Hos. 2:15
v.ar ... åto gräsgnagarna upp
Am. 4:9
än planteren sköna v.ar
5:11
i alla v.ar skall dödsklagan ljuda
5:17
när de plantera v.ar
9:14
om de plantera v.ar
Sef. 1:13
leja arbetare till sin v.
Matt. 20:1
sände han dem till sin v.
20:2
Gån ock I till min v.
20:4,7
sade v.ens herre till sin förvaltare
20:8
gå i dag och arbeta i v.en
21:28
En husbonde planterade en v.
21:33
förde hm ut ur v.en
21:39
När nu v.ens herre kommer
21:40
v.en skall han lämna åt andra
21:41
En man planterade en v.
Mark.12:1
uppbära ngn del av v.ens frukt
12:2
och kastade hm ut ur v.en
12:8
Vad skall nu v.ens herre göra
12:9
han skall lämna v.en åt andra
12:9
fikonträd planterat i sin v.
Luk.13:6
En man planterade en v.
20:9
lämna ngn del av v.ens frukt
20:10
Då sade v.ens herre: Vad skall jag
20:13
de förde hm ut ur v.en och dräpte
20:15
Vad skall nu v.ens herre göra med dem 20:15
han skall lämna v.en åt andra
20:16
Vem planterar en v.
l.Kor. 9:7

Se: Vin.
VINMU8T
Skulle jag avstå från min v.
av v. skola dina pressar flöda
V.en sörjer

Dom. 9:13
Ords. 3:10
Jes.24:7

VINN
icke nog lade sig v. om att
Dom.12:6
lägga sig icke v. om att
Hos. 5:4
lägger mig v. om okränkt samvete Apg.24:16

VINNA
Se även: Seger, lön, vinning, förvärv.
-vinna
återvinna I.Kon.12:21
övervinna Joh.l6:33
VINNA

1) jäkol, ';.J'
vara i- stånd, kJnna, förmå; genomföra,
sätta i verket. Se vidare: Seger 10.
2) läkah, n P 'I
fatta: Sripa; -t;ga, mottaga. Se t.ex.
Fånga 4, Röva 11, Undfå 3, Utvälja 2.
3) mäsä', ~-:m
uppnå: finna,Tstöta på. Se t.ex. Lön 6,
Undfå 13, Utstå 2.
4) nätä, n t:l J
sträcka el. ;Pinna ut; luta el. böja av;
luta el. böja sig; i 2.Sam.19:14 hif. i
betydelsen: böja. I Dom.9:3 står ordagrant: Och deras hjärta böjde sig efter
Abimelek; 2.Sam.19:14 Och han böjde
alla Juda mäns hjärta såsom en man.
Se vidare: Vika 9.
5) [jäsa'], ))10'
hif. befria, fräIs~, bringa hälsa el. välgång; i Ps.98:1 övers. vinna seger. I
I.Krön.ll :14 har ordet som objekt
tesu 'å, se Seger 4; ordagrant: och Herren bringade (eg. befriade) en stor
befrielse. Se t.ex. Seger 1, Segra 1.
6) utf.ord el. omskrivning.
I Ords.ll :19 står ordagrant: till liv;
Jes.32:4 till kunskap. Ords.25:27b är
svåröversättligt; ordagrant: utforskandet av deras (möjl. = andras) ära [är]
ära. Om man låter neg. lo', icke, i
versens första hälft gälla också här,
skulle man kunna översätta: utforskandet av deras (=deras el. sin egen) ära är
ingen ära.

söka vinna (någons) ynnest (se
Ynnest 2). Se t.ex. Bönfalla 1, Svag 4.
9) tämak, l D n
gripa, f~tta; "hfua, hålla fast; här i
betydelsen: erhälla, uppnå. Se t.ex.
Fast 30, Uppehålla 4.

10) bin, l'?
inse, förstå, känna; här med subst.
då 'a!, se Kunskap 1; därav övers. vinna
kunskap. Se vidare t.ex. Förstå 3_
11) däbar, "1;) 1

vanl. pi. dibbä;; ~äga, tala; ibland (med
prep. be, med) i betydelsen: fria till,
bedja om (någons) hand (se l.sam.
25:39, övers. låta säga); i HV.8:8 pu.
dubbar (pass. av pi.) med prep_ be,
övers. man vill vinna (henne, bäh). Se
t.ex. Mana 8, Ord 11, Samtal 1.
12) Beträffande 2.Krön.25 :19, se Ära
(subst.) 4; Jes.33:l5, se Våld 21; Dan.
11 :6, se Makt IS; Hos.9:4, se Välbehag 8.
13) sui2,
vända tillbaka; hif. föra tillbaka; här
övers. vinna tillbaka. Se t.ex. Omvända 1, Vika 1.
14) I Jer.2l:9; 38:2 står ordagrant:
hans själ (el. liv) skall bliva för honom
till ett byte; 39:18 din själ (el. ditt liv)
skall bliva för dig till ett byte; 45:5 jag
skall giva dig din sj äl (el. ditt liv) till
ett byte.
15) zei2an,
aram. köpa, vinna.
16) kerdainö,

Kepliaivw

vinna. Se vidare: Vinning 22.
17) peripoieö, 1T ep mo tEW
göra att något blir över, lämna kvar,
bevara; förvärva, vinna; i N.T. med.
peripoieomai, förvärva el. vinna åt sig;
av: prep. ped, omkring; bredvid; över,
utöver, och poiM, se 19. Jfr 32.
18) ktriomai, KTåoJ.l.at
förvärva, skaffa, vinna. Se: Köpa 15.
19) poieö, 1TOtEW
göra, frambringa, göra (någon) till
(något); skaffa, vinna. Se t.ex. Verk
22.

VINGAR D
förste s. planterade en v.
l.Mos. 9:20
låter avbeta åker eller v.
2.Mos.22:5
ersätta skadan med det bästa från v.
22:5
skall du ock göra med din v.
23:11
i din v. icke ngn efterskörd
3.Mos.19:10
de avfallna druvorna i din v.
19:10
och i sex år skära din v.
25:3
då skall dU."icke skära din v.
25:4
givit oss åkrar och v.ar
4.Mos.16:14
icke taga vägen över åkrar och v.ar
20:17
icke vika av in i åkrar eller v.ar
21 :22
H. ängel i en smal gata mellan v.una 22:24
v.ar och olivplanteringar s.
5.Mos. 6:11
s. planterat en v.
20:6
två slags skörd i din v.
22:9
vad själva v.en avkastar
22:9
När du kommer in i din nästas v.
23:24
När du har avbärgat din v.
24:21
du skall plantera en v.
28:30
V.ar skall du plantera
28:39
av v.ar s. I icke baden planterat
Jos.24:13
och avbärgade sina v.ar
Dom. 9 :27
hunnit fram till v.arna vid Timna
14:5
(Simson) antände v.ar och
15:5
läggen eder i försåt i v.arna
21 :20
skolen I komma fram ur v.arna
21 :21
Edra bästa åkrar, v.ar
l.Sam. 8:14
tionde av sädesfält och v.ar
8:15
åt eder giva åkrar och v.ar
22:7
Nabot hade en v. i Jisreel
l.Kon.21:1
Låt mig få din v.
21:2
giva dig en bättre v. i stället
21:2
Låt mig få din v.
21:6
jag vill giva dig en annan v. i stället
21:6
Jag vill icke låta dig få min v.
21:6
jag skall skaffa dig Nabots v.
21:7
tag Nabots v. i besittning
21:15
begav sig till Nabots v. för att
21:16
Du träffar (Ahab) i Nabots v.
21:18
tid att du skaffar dig v.ar
2.Kon. 5:26
ett land med bröd och v.ar
18:32
plantera v.ar och äta deras frukt
19:29
över v.arna ramatiten Simei
l.Krön.27 :27
vinförråd s. man samlat i v.arna
27 :27
Våra v.ar måste vi pantsätta
Neh. 5:3
låna penningar på våra åkrar och v.ar
5:4
och v.ar äro i andras händer
5:5
Given dem tillbaka deras v.ar
5:11
i besittning av v.ar
9:25
hämta upp i den ogudaktiges v.
Job 24:6
till v.arna får han ej mer
24:18
planterade v.ar s. gåvo frukt
Ps.I07:37
en oförståndig mskas v.
Ords.24:30
planterar hon en v.
31 :16
jag planterade v.ar åt mig
Pred. 2:4
min egen v. kunde jag icke vakta HV. 1:6
cyperblommor från En-Gedis v.ar
1 :14
Fången rävarna ...v.arnas fördärvare
2:15
nu då våra v.ar stå i blom
2:15
Bittida må vi gå till v.arna
7:12

några kvar till vingårdsmän
2.Kon.25:12
några kvar till vingårdsmän
Jer.52:16
vingårdsmännen jämra sig
Joel 1:11
lejde han ut åt vingårdsmän
Matt.21 :33
sina tjänare till vingårdsmännen
21 :34
vingårdsmännen togo fatt på hs
21 :35
när vingårdsmännen fingo se hs son
21:38
göra med de vingårdsmännen
21:40
vingården åt andra vingål'dsmän
21:41
lejde ut den åt vingårdsmän
Mark.12:1
sände tjänare till vingårdsmännen
12:2
av vingårdsmännen skulle uppbära
12:2
vingårdsmännen sade till varandra
12:7
komma och förgöra vingårdsmännen 12:9
sade han till v.nen: Se, i tre
Luk.13:7
v.nen svarade: H., låt det stå kvar
13:8
lejde ut den åt vingårdsmän
20:9
sände tjänare till vingårdsmännen
20:10
vingårdsmännen misshandlade hm
20:10
när vingårdsmännen fingo se hm
20:14
förgöra de vingårdsmännen
20 :16
min Fader är v.nen
Joh.15:1

byte, utbyte. Ordet· står här tillsammans med l;iåjil, se Rikedom 3. Se
vidare: Lön 7.
8) I;zålä, n ~ ~
vara svag el. vek; pi. l;1illå, beveka,
blidka; bönfalla. I Ps.45:13 förekommer uttryckssättet J.tillä pene-, övers.

göra stor; här pass. bli· stor; övers.
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VINGARDSARBETARE
Jordbruks- och v. hade (Ussia) 2.Krön.26:10

VINGARDSKNIV
smida spjut till v.ar
avskära rankoma med v.
Smiden ... edra V.al" till spjut
smida... sina spjut till v.ar

Jes. 2:4
18:5
3:10
4:3

Joel
Mika

VINGÅRDSMAN

7) temurä,

n "11D D

20) matheteuö,

J.l.aOT/TeVW

vara (någons) lärjunge; göra till lärjunge; i Apg.14:2l övers. vinna lärjungar. Se: Lärjunge 4.
21) krateå,

/( paTEw

bemäktiga sig; fatta, gripa tag i. Se:
Fast 43, Fånga 32, Märke 15.
22) hypernikdö, V1TepVtKåw

mer än segra; övers. vinna en härlig
seger; av: prep. hyper, över, mer än,
och nikåö, se 41.
23) katalambdnö, KaTaAaJ.l.f3åvw

fatta (tag i), gripa, uppnå, taga i
besittning, erövra, vinna; förstärkt
form av lambånö, se 25. Se: Insikt 13,
Makt 68.
24) u tf.ord.
I Rom.9 :32 står ordagrant: icke av tro
utan såsom av gärningar; Hebr.7:11
Om nu fullkomning vore genom det
levitiska prästadömet; 2.Pet.2:15 vilken älskade orättfärdighets lön.
25) lambdnö,

AaJ.l.f3åvw

taga, gripa, fatta; taga emot, mottaga.
Se t.ex. Mottaga 8, Uppbära 6.
26) I 1.Kor.15:54 står ordagrant:
Döden är uppslukad i seger; loTim.
1 :16 till evigt liv.
27) peithö, 1T dO w

övertala, övertyga. Se t.ex. Tro (verb)
12.
28) megalynö, J.l.eyaAvvw

Vinna - Vinningslystnad
vinna framgång. Se Lex. Förhärliga 6,
Prisa 20.
29) kyroö, K Vpow
bekräfta, giltigförklara; i GaI.3:IS pass.
övers. vinna gällande krafL Se vidare:
Kraft 36.
30) zCloö, i; 1] AOW
vara ivrig el. nitisk; vara ivrig beträffande, nitälska för; här övers. med iver
söka att vinna. Se vidare Lex. Iver 5,
Nitälska 7.
31) I Kol. 2:19 står ordagran t: växer
Guds växande (tillväxt).
32) peripoiesis, 11€pL1To(1)at~
bevarande; förvärv, vinst; av: peripOie6, se 17. Jfr 2.Tess.2:14, övers.
bliva delaktig. Se: Egendomsfolk 3.
33) sozo, awi;w
göra frisk, hela, bota, frälsa, bevara
(hel och oskadd); i 1.Tim.2:IS pass.
övers. vinna frälsning. Se t.ex. Frälsa lO, Rädda 18.
34) epilambdnomai, E11tACI/1~iLVOJlat
hålla sig fast vid; gripa el. fatta tag i;
av: prep. epi, på, vid, och med. av
lambånö, se 25. Se: Fånga 26.
35) stephanoo, aT€<pavow
bekransa, kröna; i 2.Tim.2:S pass.
övers. vinna segerkransen. Se: Kröna 4.
36) tyngchdnö, TV'Yxavw
träffa (ett mål); nå, uppnå, få, vinna.
Se: Hopp 17, Undfå 23.
37) heuriskö, €VpiaK.w
finna.
38) kom{zö, K OJl ii; w
med. komizomai, uppbära, få, vinna.
Se vidare: Undfå 32.
39) Beträffande 2.PeL2:13, se Bedraga 17.
40) epityngchdnö, E11tTv'Yxavw
träffa på; uppnå, få, vinna; av: prep.
epi, på, vid, och tyngchan6, se 36.
Verbet är i Rom.11:7; Hebr.6:1S
övers. få.
41) nikdö, VtKaW
segra, vinna seger. Se vidare: Seger 14.
42) plouteö, 11AOVT€W
bli el. vara rik; här övers. vinna rikedomar. Se: Rik 23, Rikedom 13.
VINNA
Uppdelning: vinna, vinna seger.
VINNA
2 byte av silver vunna de icke Dom. 5:19
3 FÖlVisso vunna de byte
5:30
4 blevo vunna för Abimelek
9:3
4 vann han alla Juda mäns
2.Sam.19:14

12 vill v. ännu mer ära
2.Krön.25:19
7 den rikedom han vunnit
Job 20:18
8 folk söka nu att v. din ynnest
Ps.45:13
3 den s. v.er stort byte
1-19:162
3 vad dyrbart äI" skola vi v.
Ords. 1:13
3 Plåga och skam är vad han v.er
6:33
6 Rikedom och ära V.s hos mig
8:18
9 En skön kvinna v.er ära
11:16
9 våldsverkare v. rikedom
11:16
6 s. står fast ... han v.er liv
11:19
2 s. är vis, han v.er hjärtan
11:30
3 v.es på rättfärdighetens väg
16:31
3 v.er ingen framgång
17:20
6 svårare att v. än en fast stad
18:19
10 så v.er han kunskap
19:25
6 den s. v.er ära får sin ära
25:27
3 tillrättavisar... skall v. ynnest
28:23
9 den ödmjuke v.er ära
29:23
6 förständiga vad ynnest de v. Pred. 9:11
11 tiden att man vill v. henne
HV. 8:8
6 lättsinnigas ... v. kunskap
Jes.32:4
12 föraktar vad s. v.es gm orätt
33:15
14 v. sitt liv ss. ett byte
Jer.21:9
14 v. sitt liv ss. ett byte och leva
38:2
14 utan att v. ditt liv ss. ett byte
39:18
13 Mispas invånare s. han vunnit
41 :16
14 låta v. ditt liv ss. ett byte
45:5
15 märker att I viljen v. tid
Dan. 2:8
12 icke behålla den makt hon v.er
11:6
12 icke v. hs välbehag
Hos. 9:4
16 om hon v.er hela världen
Matt.16:26
16 så har du vunnit din broder
18:15
16 med dem vann andra fem pund
25:16
16 vann på samma sätt andra två
25:17
16 se, andra fem pund har jag vunnit 25:20
16 H., andra två pund har jag vunnit 25:22
16 om hon v.er hela världen
Mark. 8:36
16 v.er hela världen men mister
Luk. 9:25
17 Den s. står efter att v. sitt liv
17:33
18 skolen I v. edra själar
21:19
19 J. vann flera lärjungar
Joh. 4:1
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20 vunno ganska många lärjungar Apg.14:21
17 s. vunnit med sitt eget blod
20:28
21 menade sig hava målet vunnet
27:13
23 vunnit rättfärdighet
Rom. 9:30
24 skulle v.s på gärningarnas väg
9:32
16 för att jag skall v. dess
l.Kor. 9:19
16 ss. jude för att kunna v. judar
9:20
16 kunna v. dem s. stå under lagen
9:20
16 jag skall v. dem s. äro utan lag
9:21
16 för att kunna v. de svaga
9 :22
25 v.er allenast en segerlönen
9:24
23 för att I mån v.lönen
9:24
25 för att v. oförgänglig segerkrans
9:25
24 vi för att v. en oförgänglig
9:25
19 Vad kunna annars de v. därmed
15:29
27 söka vi att v. mskor
2.Kor. 5:11
28 vi skola bland eder v. framgång
10:15
27 Ar det mskor jag söker v.
Gal. 1 :10
24 rättfärdighet kunde v.s gm lagen
2:21
29 vunnit gällande kraft
3:15
30 Man söker med iver att v. eder
4:17
24 den s. v.es i kraft av lagen
Fil. 3:6
16 på det att jag må v. Ko
3:8
25 Icke s. om jag redan vunnit det
3:12
23 jag far efter att v. det
3:12
23 eftersom jag själv blivit vunnen
3:12
23 att jag ännu hal vunnit det
3:13
31 hela kroppen v.er sin tillväxt
Kol. 2:19
32 v. frälsning gm vår H., JK.
l.Tess. 5:9
26 tro på hm ock v. evigt liv
l.Tim. 1:16
33 kvinnan v. frälsning
2:15
17 de v. en aktad ställning
3:13
34 sök att v. det eviga livet
6:12
34 v. det verkliga livet
6:19
35 v.er han icke segerkransen
2.Tim. 2:5
36 att också de må v. frälsningen
2:10
24 v.s gm det levitiska
Hebr. 7:11
37 (K.) vann en evig förlossning
9:12
32 s. tro och så v. sina själar
10:39
37 (Esau) kunde icke v. ändring
12:17
38 på väg att v. det s. är målet
1.Pet. 1:9
16 gm sina hustrurs vandel vunna
3:1
39 den lön s. de vilja v.
2.Pet. 2:13
24 åtrådde ju att v.lön gm
2:15
40 kunnen dock intet v.
Jak. 4:2
42 jag har vunnit rikedomar
Upp. 3:17
VINNA (seger)
1 och har vunnit seger
l.Mos.30:8
1 kämpat med Gud och vunnit seger 32:28
5 H. lät dem v. stor seger
l.Krön.11:14
5 Han har vunnit seger
Ps.98:1
1 kämpade ... och vann seger
Hos.12:4
22 v. vi en härlig seger gm hm
Rom. 8:37
26 och seger vunnen
l.Kor.15:54
41 Den s. v.er seger
Upp. 2:7 ,11
2:17,26; 3:5,12,21
41likasom jag själv vunnit seger
3:21
41 lejonet av Juda stam vunnit seger
5:5
41 s. vunnit seger över vilddjuret
15:2
41 Den s. v.er seger skall få detta
21:7

VINNING
Se även: Vinna, gagn, förvärv, lön,
frukt, arbete, rikedom, vinningslystnad, handel.
VINNING

I) bli~a', V::;)
avbrytning; - å~skärning, avklippning;
orätt vinning; profit, vinning; av: bä~',
bryta av; skära el. klippa av; vinna med
väld el. orätL Se: Gagn I, Orätt II,
Vinningslystnad 2.
2) Ilåiå', X C' )
upplyfta, höJaT bära; bära bort, taga;
här nif. i betydelsen: bli bortburen el.
tagen; opersonl. konstruktion med
prep. le, till, för, åt; övers. skaffa sig
vinning. Se Lex. Undfå 4, Uthärda 2.
3) 'on, 1 i X
styrka, kraft; makt, förmåga; förmögenhet, rikedom, egendom, gods. Se
Lex. Gods 17, Ondska 4, Styrka
(subst.) 2, Väldig lO.
4) I Job 27:14 står ordagrant: för
svärdet; Hes.13:18 för eder. - Beträffande Ords.28:2S, se Lyster 3.

5) 'osäl!, I~~' V
förtryck, väid; utpressning; det man
skaffar sig med våld el. utpressning,
här övers. orätt vinning; av: 'äSa~, ,,_
13. Se: Orätt 22, Vinningslystnad !.
Våld 23.
6) tebu 'å, il Xl:: fl
d~t ;om kOl:;lmer' fram, avkastning,
skörd, gröda; av: bo', komma. Se:
Gröda 2, Skörd 7.
7) motår, l;-, i tl
det s~m bli; över; övert1öd, vinst,
vinning; av: jäjar, se 9. Mot varandra
ställes här övert1öd el. vinst och brist
el. fattigdom (maJ:lsor, se Förlust I). I
Pred.3:l9 brukas motar i betydelsen:
förmån, företräde.
8) råbå, il::-,
vara ·;tor el~ ~ycken; hif. göra stor el.
mycken; här med prep. le, till, för, åt;
övers. bereda (någon) vinning. Se Lex.
Rik lO, Riklig 9.
9) jitroll, 1 i l fl :
det som blir over; övert1öd, vinst,
vinning; av: jåjar, bli över, vara kvar.
Se: Förmån 4, Gagn 9.
lO) Säkår l J C'
lön, betaining T dör arbete el. tjänst),
vinst, vinning. Se vidare: Lön 1.
II) salmon, 1'7~?~'
end. plur. salmonim; belöning, mutor;
av: Sälem, se Vedergälla 2.
12) 'iibodå, i l l i J V
arbete;- v~rk; h~ i b;tyde1sen: verkan,
resultaL Ordet står här parallell t med
ma'asä, se Verk 2 (här övers. frukt). Se
vidare: Tjänst 4.
13) 'åsal!, ;:c~' ~
förtrycka, behandla med våld el. orätt;
i Hos.12:7 inf. 'aso~, övers. orättrådig
vinning. Se: Kränka 6, Lida 2, Orätt 3.

14) sillum, D 1 ';l~;
ersättning; betalning, vedergällning. Se
vidare: Vedergällning S.
IS) pleonekteo, 11A€OV€KT€W
(vilja) ha mer (än andra), utnyttja,
bedraga; här övers. bereda sig orätt
vinning av. Se vidare: Orätt 30.
16) kerdos, KEp15o~
vinst, vinning, fördel; nytta. Jfr 18,19.
17) pleonexia, 11AEOV€~ia
begär efter att ha mer, snikenhet;
girighet, snålhet; i l.Tess.2:S övers.
bereda sig vinning. Ordet är van!.
övers. girighet, Mark.7:22; Luk.12:IS;
Rom.1 :29; Ef.4:19; 5:3; Ko1.3:S;
2.PeL2:3,14. Se vidare: Gåva 36.
18) aischrokerdes, aioXPoK €p15r1~
lysten efter skamlig vinning; övers.
sniken efter slem vinning; av: aischras,
se Skam 17, och kerdos, se 16.
19) aischroke, 'os, aiaXPOK€p15w~
adv. av skamlig vinningslystnad; övers.
för slem vinnings skull; av aischro-

kerd~s, se 18. Jfr uttrycket: aischrou
kerdous charin, Tit.!: Il, övers. för
slem vinnings skull.
20) porismos, 110P ta Jlo~
förvärv, vinst, vinning; källa el. medel
till vi-ming; av: poriz6, föra, sätta i
g;jng anskaffa, tillhandahålla; med.
porizomai, skaffa sig, förvärva (av:
paros, övergång aven t1od, genomgång; bro; väg; utväg, medel).
21) emporeuomai, EJl110P €voJlat
resa; göra handelsresor; vara köpman,
driva handel; skaffa sig vinning; av:
emporos, en som är på resa; i synnerhet: handelsresande; köpman (av: prep.
en, i, på, och paros, se 20). Verbet är i
JakA:13 övers. driva handel.
22) kerdainö, K€p15aivw
skaffa sig vinning, vinna; av: kerdos, se
16.
VINNING
1 män s. hata orätt v.
2.Mos.18:21
1 sökte orätt v.
l.Sam. 8:3
2 skaffat oss ngn v. gm lun
2.Sam.19:42
3 Hs händer återbära hs v.
Job 20:10
1 v. av att du vandrar ostraffligt
22:3
4 så är v.en svärdets
27:14
1 Vad v. har du av mitt blod
Ps.30:l0
5 Förliten eder icke på orätt v.
62:11
1 icke vika av till orätt v.
119:36
1 envar s. söker orätt v.
Ords. 1:19
6 den v. hon giver är bättre än
3 :14
6 den v. jag skänker bättre än
8:19
6 ogudaktiges v. bliver hm till synd 10:16
6 riklig v. får man gm oxars kraft
14:4
7 Av all möda kommer ngn v.
14:23
6 i de ogudaktigas v. är olycka
15:6
1 Den s. söker orätt v.
15:27
6 än stor v. med orätt
16:8
7 idoges omtanke leder till v.
21:5
8. förtrycker arme bereder hm v.
22:16
1 den s. hatar orätt v. skall länge
28:16
4 lysten efter v. uppväcker träta
28:25
9 intet s. kan räknas för v.
Pred. 2:11
10 de två få större v. av sin möda
4:9
6 s. älskar rikedom har ingen v.
5:9
10 ingen v. mer att vänta
9:5
11 fara efter v.
Jes. 1:23
6 av Sihors säd ... skaffade du v.
23:3
12 rättfärdighetens v. vara ro
32:17
1 var och en söker sin egen v.
56 :11
1 små och stora söka orätt v.
Jer. 6:13
1 både små och stora söka orätt v.
8:10
1 ditt hjärta stå allenast efter v.
22:17
4 somliga till liv, eder till v.
Hes.13:18
1 förgöra för att skaffa sig v.
22:27
1 stå blott efter egen v.
33:31
13 det älskar orättrådig v.
Hos.I2:7
14 domaren står efter v.
Mika 7:3
1 Ve dig s. söker orätt v.
Hab. 2:9
1 vad v. hava vi därav
Mal. 3:14
15 berett mig ngn orätt v.
2.Kor.12:17
15 berett mig ngn orätt v.
12:18
16 dö, det är för mig en v.
Fil. 1 :21
16 allt det s. var mig en v.
3:7
17 förevändning bereda oss v. l.Tess. 2:5
18 icke snikna efter slem v.
l.Tim. 3:8
20 gudsfruktan är ett medel till v.
6:5
20 gudsfruktan ... verkligen en stor v.
6:6
18 icke sniken efter slem v.
Tit. 1:7
16 gm att för slem v.s skull förkunna
1:11
19 icke för slem v.s skull
l.Pet. 5:2
21 med bedrögliga ord bereda v. 2.Pet. 2:3
22 driva handel och skaffa v.
Jak. 4:13

VINNINGSLYSTNAD
Se även: Vinning, girighet, penningbegär, begär, lust, rikedom.
VINNINGSLYSTNAD

I) 'osäl!,

l'

t)'

V

förtryck, våt'd; utpressning. Se vidare:
Vinning 5.
2) bli~a', V~~
avbrytning; avskärning, avklippning;

Villpressllillg. Ljter ell eg)'fJlisk gramw/Ilillg.
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Vinnlägga - Virvlande
ogudaktige gör b e drä glig v.
ditt pu nd givit i v. 10 pund

Ords. ll:18
Luk.19:16

VINSTOCK
v.e n s trä fönner än annat trä
v.ens vars rankor växa upp bland
Ss. det händer med v.en s tr ä

Hes.15:2
15:2
15:6

VINTAPPARE
d å jag s kall sända till hm v.

J e r.4 8 :12

VINTER
Se även: Är, tid , regn , snö , öve rvintring .
Vinter
l Palestina räknar man endast med två
årstider, sommar och vinter. Vintertiden, november- april , är kylig . Då
faller en del nederbörd , men end ast
sälla n i fo rm av snö.
VINTER
sommar oc h v. aldrig upphö ra l.Mo s. 8 :22
gå m ö rka av v.ns fl ö d e n
Job 6:16
sommar oc h v . skapade av dig
PS.74:17
Ty se. v .n är fö rbi
HV . 2 :11
markens djur ligga där om v . n
Je s.18:6
både sommar och v. vara så
Sak .14:8
eder flykt ick e må ske om v .n
Matt . 24:20
att det icke m å ske om v .n
Mark.13:18
Det var nu v.
Joh .10:22
skulle de s t a nna över v.n
Apg.27 :12
e tt skepp s. legat vid ön över v.n
28 :11
stanna ngt. m ö jligen v.n över
l.Ko r .16:6
angeläget komma hit före v .n
2.Tim. 4:21
b esluti t stanna där över v.n
Tit. 3:12

VINTERDAG

PrillIiiiII vil/{Jr(,~sl/il/g ~lII e/i) d.

orätt vinning; profit, vinning; profitbegär ,
vinningslystnad.
Uttrycket
'am ma! bi ~ 'e~ (ordagrant: din avskärnings el. pro fit s aln), so m i sv. kyrkobibeln är öve rsa tt: »din vinningsly stnad s mått är fyllt », skull e också kunna
återges: lIden aln där du skall skäras av
(har ko mmit)>> . Det är i så fa ll en bild
häm tad från vävningen , jfr Jes.3 8: 12
(här fö reko mmer verbet bå~ ', skä ra el.
klippa av). Se vidare: Vinning l .
3 ) kapeletlö,

K

a1T17 A€VW

vara krämare , driva handel; driva
handel med; även: handla bedrägligt
med , fö rfalska; övers. av vilUlingslystnad förfalska ; av: kapelos, minuthandlare, h ökare, krämare; som adj. bedräglig.
VINNINGSLYSTNAD
1 Ty v . gö r d e n vi se till d åre
2 din v .s m å tt är fyllt
3 vi förfal ska ick e av v.

Pred. 7:8
J e r .51 :13
2.Kor. 2:17

VINNLÄGGA

taga av sig manteln p å e n v.

och att blod gick ut från pre ssen och
steg änd a upp till betslen på h ästarna,
Upp.14:18-20.
VINPRESS
med gåvor fr ån din v .
5.Mos.15:14
avkastningen av din loge och av din v. 16:13
klappa ut v e t e i v .e n
Dom. 6 :1 1
F rå n logen e ll e r från v. en
2 .Kon. 6 :27
trampade v.arna p å sabbaten
Neh .13:15
d e f å trampa v .ar och lid a t ö rs t
Job 24:11
Jo , e n v. har jag trampat
J es.63:3
v.en trampade H. till o färd
Klag. 1 :15
L o gen och v.en skola ic k e föda
Hos. 9:2
om ngn k o m till v.en fö r att
Hagg. 2:17
och till d e kungl iga v.arna
Sak.14:10
i Guds vredes stora v.
Upp. 14 :19
v.e n trampade s utan rör staden
14:20
tra mpar Guds stränga vre des v .
19 :1 5

VINRANKA
Se : Vintr äd.
VI N RANKA
lik vissnade löv fr å n v.n
Rh'e n bort h e nnes v.or

Ords.ll :27

oc h v. e r dig om kärlek

Mika

V.en eder om vad gott är
vi v. o ss o m vad s. är gott
vinnlagt mig o m att göra

Rom.12 :17

l v.e n h ar han f ört mig in
sto r är kk ,' d(' n \' . du gj o r t

HV . 2 :4

Konungen b o dd e d å i v.et
slå n ed b å de v. och sommarhu s

8:21
2:10
4:3
6:2
1:5

V.en ed er att gö ra eder kall else

1 :10

J er.36:22
Am. 3 :15

VINTRAMPARE
Varfö r likna dina kläder en v .s
höj er skördeskri ss. en v .

J es.63:2

J er.25:30

VINTRÄD
Se även : Vin , vingård , ranka , vinranka .
Vinträd , vinrankor
Bildligt framställs Israel ofta i Skriften
som ett vinträd , Lex. hos profeten
Hosea , där folket omtalas som ett
frodigt vinträd , som sätter frukt, 10:1 ,
jfr Jer.2 :21; He s.IS :1 ff. l sitt förfall
liknas Israel vid ett vinträd som bär
vilda druvor, Jes.S :4, eller vid ett ädelt
vinträd som har förvandlats till »vilda
rankor av ett främmande vinträd»,
Jer.2 :2 1. Jesus säger om sig själv i sitt
avskedstal till lärjungarna: »Jag är det
sanna vinträdet , och min Fader är
v in g~lrd s llla n nell». Joh.1 S: l . och vid :lre

6:8

2 . Kor .
Gal.
v.en eder o m att bevara A. enhet
Et.
v. sig om a tt göra vad gott är
l.Tim .
V .e n eder att i t r o bevisa dygd
2.Pet.

VINTRÄD
Jag drömde att ett v. stod
l.M os.40:9
på v. et voro tre ranko r
40:10
Han binder vid v.et sin åsna
49:11
druv or p å dina oskurna v.
3 . Mos.25:5
icke avbärga edra osk urna v .
25 :11
ick e äta ngt s. kommer av v.et 4.Mos. 6:4
varken säd e ll e r v. växa
20:5
e tt land m e d v., fikonträd
5 . Mos. 8:8
av S o dorn s v. är deras e tt sk o tt
32:32
sad e träde n till v.et
Dorn. 9 :12
Men v.e t svarad e dem
9:13
icke ä ta ngt s. har vu xi t p å v .
13 :14
i trygghet under sitt v.
l.Kon. 4:25
få äta var och e n av si tt v.
2 . Kon.18:31
ett v. s. i fö rtid mis t er druvor
Job 15: 33
han s10g d e ras v. med hage l
P S. 78 :47
Ett v. flyttade du fr å n Egypten
80:9
Gud lå t dig vårda om detta v.
80:1 5
Och han s1 0 g deras v.
105:33
Lik ett fruktsamt v. din hu s tru
128:3
tide n kommit d å v.e n skäras
HV . 2:12
v.en stå redan i blom
2:13
fö r att se om v. e n slagit ut
6 :10
Må din barm vara mig ss. v .e t s klasar
7 :8
fö r att se om v.en hava slagit ut
7 :12
plante rade där äd la v.
J es. 5:2
att där nu 1000 v. stå, värda
7 :23
förv issnade. så ock Sibmas v.
1 6:8
gråter jag över Sibmas v.
16:9
och sätter i dem främmand e v.
17:10
v.et fö r s mäktar
24 :7
klagen över de fruktsamma v .en
32:12
äta var och e n av sitt v.
36:16
plante rat dig ss. ett ädelt v.
J e r . 2:21
till vilda rank or av ett främmande v .
2:21
skola fö rtära dina v. oc h fikonträd
5:17
En efterskörd, likaso m p å ett v .
6: 9
Inga druvor växa p å v.en
8 :13
m åst e jag gråta över dig , Sibmas v.
48:32
och bliva ett utgrenat v.
He s. 17:6
Den blev alltså ett v. s. bar gre nar
17:6
till denne böjd e v. e t längtansfullt
17 :7
bliva ett härligt v.
17:8
var din moder ss . e tt v.
19 :10
f öröda h ennes v. och fikonträd
Ho s. 2:12
Israel var ett frodigt v.
10 :1
och s kola grönska ss. v.
14:8
Mina v. h a.:' det fö rö tt
Joel 1.7
V.en äro fö rtorkade
1:12
fikonträden och v.en giva sin kraft
2:22
var och en sitta unde r si tt v.
Mika 4:4
och så fördärvat deras v.
Nah. 2:2 ,
v.en giva ingen skörd
Hab. 3:17
varken v.et e ll e r fikonträd e t
Hagg. 2:20
till gäst under sitt v.
Sak . 3 :10
v.et ska ll giva sin frukt
8:12
e j h eller edra v . m er slå fe l
Mal. 3:11
dric ka av d e t s. kommer (r å n v. Matt.26:29
dricka av det s . kommer frå n v. Mark.14:25
dricka av d e t s. ko mm er från v.
Luk . 22:18
Jag är det sanna v.et
Joh.15:1
o m den förbliver i v.et
15:4
Jag är v.et. l ären gre narna
15:5
ick e kan ett v. (bära) fik o n
Jak . 3:12
skär av druvk lasarna från v.en
Upp.14:18
skar av frukte n ifr ån v.en
14:19

VINTRÄDSKVIST
huru d e sätta v.en för näsan

Hes. 8 :1 7

-vippor
palmträdsvippor HV .S: )I
VIRA
i v.t arb ete ska ll du göra
gö ra k e djor i v. t arbete
kedjor i v.t arbete
v. en huvudbinde l av linne

2.Mos.28 :14
28:22
39:15
3.Mos. 16:4

VIRKA
-virka
guldvirka t Ps.4S: 14
VIRKA
sker med vävt eller v.t tyg
3.Mos.13:48
grönaktigt p å v .vda e ller v.de tyget
13 :49
u t br e tt sig p å vävda e lle r v .d e tyge t
13:51
b rän na det vävda elle r v.de tyget
13:52
icke utbrett sig p å vävda e ller v.d e
13:53
riva b o rt fr å n vävda e ller v.de tyget
1 3:56
visar sig p å vävda e ll er v.de tyget
13:57
gått bort p å vävda e ller v.de tyget
13:58
angripet ... vävt eller V.t tyg
13:59

VINPRESS
l varje vingård fanns i regel en vinpress,
som oftast bestod av två sten kar eller
behållare . Mellan dessa beh ållare , SOI11
kunde vara uthuggna i själva berget,
gjordes en ränna eller lades ett rör, så
att saften från druvorna, som trampades med fö tterna i den övre behållaren,
kund e rinna över i den nedre.
Att pressa druvor räknade s fö r ett
så tungt arbete att det behövdes två
eller flera personer för att utföra det. I
profetens skildring av Herrens dom
över hans rikes fiender , säger han »som
talar i rättfärdighet», han »som är en
mästare till att frälsa», att han själv
ensam har trampat vinpressen , Je s.
63: 1-3. Jesajas jämfö relse av Herren s
dom över folken med en som trampar
vinpressen, v.2-6, återkommer i Uppenbarelseboken , där det i Salllband
med ängeln som låter sin lie gå över
jorden och som skär av druvkla sarna
från vinträden på jorden heter , att
vinpressen trampades utanfö r staden ,

6161

Jer . 5 :1 0

VINSAL
VINST

De n s. v.er sig om vad gott

Je s.34:4

Ords.25 :20

VINTERJ-IUS

om lärjungarna: »1 ären grenarna», v.S .

VIRKE
-virke
trävirke l.Sam.6:14
VIRKE
s kicklig att hugga v.
l.Kon. 5:6
fö ra v. t från Libanon till havet
5 :9
ski ckliga i att hugga v .
2.Krön. 2 :8
Må du skaffa mig v. i my ckenhet
2:9
tim mermännen s. hugga v.et
2:10
vilja vi hugga v. p å Libanon
2:16
v. för att timra upp portarna
Neh. 2:8
En praktbår ... av v. från Libanon HV . 3:9
Tager man väl v. därav
Hes.15:3

VIRVEL
-virvel
stormvirvel PS.77: 19
VIRVEL
går upp i höga v.lar av rök

Jes. 9:18

VIRVLA
över ogudaktigas huvuden v.r den Jer.23:19
över ogudaktigas huvuden v.r den ned 30:23

VIRVLANDE
Min Gud, låt d e m bliva ss. v. lö v
jagas b o rt ss. v. löv för stormen
hs förtörnelse, en v. storm

Vill/räd (vil/ral/kor) lIid B elieli eIII.
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PS.83:14
Jes.17:13
Jer.23:19

Vis-Visa

VIS

Se även: Vishet o
-vis
ovis Romol :14
rådvis Ordsoll :14
rättvis SoMos.32:4

"älv

VIS

1) htikam, el J

n

vis: kl~k; av:1ätcarn, se 20
Vishet So

Se:

Klok 2,

2) htikam, el J n

gru~dbeto

var; fast el. stark; därav: ha
ett fast el. starkt förstånd, bli el. vara
vis; i PSo119:98 pio; i 19:8 hifo göra vis;
i Pred07:l7 hithpo bete sig vist el.
klokt o Jfr pUo parto i PSoS8:6, överso
förfareno Se: Klok 1, Vishet 30

3) fullsmti,

mn

~

visdom, vishet; av: \Iå!<am, se 20
vidare: Vishet 1.

Se

4) hakkim, el ' ~ Q
aram. vis, vis mano Med undantag av
Dan02:2l, där det har en allmän betydelse, brukas ordet endast om de vise
(astrologer osvo) i Babel.

4a) utfoordo
S) sophOs, aoljl6.;
vis i olika betydelser: skicklig (i ett
hantverk el. en konst); duglig (i praktiska ting), klok; kunnig, lärdo Ordet
motsvarar i LXX hebrol;1ålcåm, se 1. Jfr
Klyftig 1.

6) sophia, aoljlia
vishet, visdom; av: soph6s, se So I
Uppo13:l8 står ordagrant: Här är vis·
heteno Se: Visdom 2, Vishet 8, Vislig
1.

7) mdgos, /-lIi/yo.;
mager, vis man; siare; i synnerhet:
astrolog, stjärntydare o Se vidare: Man
380
VIS
Uppdelning: vis; vis man, visa män.
VIS
1 alla voe i Egypten
10Mos041:8
1 ingen'" förstAndig och Vo s. du
41:39
1 kallade till sig sina voe
20Mos. 7:11
1 ett Vot ocb förstAndigt folk
50Moso 4:6
1 ty mutor förbHnda de voas ölon
16:19
2 Vore de voa, skulle de begripa
32:29
1 vot ocb förståndigt bjärta
10Kono 3:12
2 (Salomo) var voare än alla andra
4:31
4a voare än esralten Etan
4:31
5:7
1 s. givit David en '" vo son
1 givit kono David en vo son
20Kröno 2:12
1 konungen frågade de voe
Esto 1:13
1 fångar de voa i deras klokskap
Job 5:13
1 Han s. är '" vo I förstånd
9:4
1 lär bland eder ei finna ngn vo
17 :10
2 Icke de åldriga äro alltid Voast
32:9
1 Hören, I voe, mina ord
34:2
2 Ho vittnesbörd lör enfaldige vO
Ps.19:8
3 att vi mA undfå voa bjärtan
90:12
1 Den s. är Vo, ban akte bärpA
107:43
2 Voare än mina fiender äro
119:98
1 förökar den voe sin lärdom
Ordso 1:11
1 förstA de voes ord ocb deras ,Ator
1:6
1 HAll dig Icke "älv för vo
3:7
1 De voa f A ära till arvedel
3:35
2 se buru bon gör, 9cb bliv vo
6:6
2 Hören tuktan '" att I bliven voa
8:33
1 tillrättavisa den s. är vo
9:8
1 Giv At den voe
9:9
2 '" bliver ban ännu voare
9:9
2 Är du Vo, '" är din vishet tillgaen
9:12
1 En vo son gör sin fader Iläclie
10:1
1 Den s. bar ett Vot bjärta
10:8
1 De voa ,ömma pA sin kunskap
10:14
3 förstAndiges att vara vo
10:23
1 träl At den.o bar Vot bjärta
11:29
1 den s. är vo, ban vinner bjärtan
ll:30
1 den s. är volysanar till rAd
12:111
1 de voas tunla är en läkedom
12:18
1 En Vo son bör pA faders tuktan
13:1
1 Den voe. undervisning är livets
13:14
1 Hav din umgängelse med de voa
13:20
2 '" varder du vo
13:20
1 Gm voa kvinnor varder buset
14:1
1 de voa bevaras gm sina llippar
14:3
1 Den voe tager sig till vara
14:16
1 De Vo" rikedom är en krona
14:24
1 De Voas tunla meddelar lod kunskap 111:2
1 De Voas läppar strö ut kunskap
111:7
1 till dem .. äro voa &Ar ban Icke
15:12
1 En vo son &ör sin fader glädje
15:20
1 f A dväljas i de voes krets
111:31
1 Den s. bar ett Vot bjärta
16:21
1 voe. bjärta 'ör ba mun förståndig
16:23
1 sA aktades också ban för vo
17:28
1 de Voas öron söka kunskap
18:15
2 för framtiden må bliva vo
19:20
1 En Vo konunI rensar bort ogudaktige 20:26
6165

2 '" bliver den fåkunnige vo
21:11
1 undervisar man den v.e
21:11
1 skatter ocb salvor bar den voe
21 :20
1 bör de v oes ord
22:17
2 Min son, om ditt bjärta bliver Vot
23:15
2 Hör, du min son, ocb bliv vo
23:19
1 den So fätt en vo son bar Iläclie
23:24
1 vo bestraffare för börsamt öra
211 :12
1 att ban icke mA tycka sig vara vo
26:5
1 en man so tycker sig
vara vo
26:12
1 Den late tycker sig vara vo
26:16
2 Bliv Vo, min son, '" gläder du
27:11
1 En rik man tycker sig vara vo
28:11
1 den voe stillar (vreden) till slut
29:11
1 Den v.e har ögon i sitt
Pred. 2:14
1 den v.es minne varar icke
2:16
1 den voe dö sAväl so dåren
2:16
1 förmAn bar den voe framför dåren
6:8
1 De Voas bJärtan äro I sorgebus
7:5
1 vinningslystnad gör voe till dåre
7:8
1 Visheten lör den voe starkare
7:10
2 var Icke alltför mycket vo
7:17
2 Jag vill bliva v., men visheten
7:24
1 Vem är lik den voe
8:1
1 skall den voes bjärta lära känna
8:1;
1 de voa ocb deras verk I Guds våld
9:1
1 icke av de voa buru de fl sitt bröd
9:11
1 fanns en fattig man s. var Vo
9:15
1 De v.es ord förmer än allt ropande
9:17
1 Den voe bar sitt bjärta åt böger
10:2
1 förvärvar den voe ynnest
10:12
1 De voes ord äro ss. uddar
12:11
1 Ve dem so äro voa I eena ögon
Jeso 5:21
1 Faraos voaste rådgivare &lva blott
19:11
1 var äro dina voe
19:12
1 de Voas vishet skall förgAs
29:14
l~Jär~~

~~

1 låter de voe komma till korta
44:25
l Voa äro de till att Ilöra ont
Jero 4:22
1 Vi äro voa ocb bava Ho lag ibland
8:8
1 Sådana voa skola komma pA skam
8:9
3 vari äro de då voa
8:9
1 v.e beråmme sig icke av vishet
9:23
1 bland folkens alla voe Ingen dig lik 10:7
1 ei beller de voe med råd
18:18
1 du är "oare än Daniel
Hes.28:3
4 förgöra alla de voe I Babel
Dano 2:12
4 man skulle döda de voe
2:13
4 dragit ut för att döda de voe
2:14
4 förgöras tillika med de övriga voe
2:18
4 (Gud) giver At de voa vishet
2:21
2:24
4 befalining att förgöra de v oe
4 De v.e i Babel mA du icke förgöra
2 :24
4 bemlilbet kunna inga voe meddela
2:27
4 förestAndare för alla de voe i Babel
2:48
4 bämta alla de voe i Babel
4:3
4 Ingen av de voe kan sila uttydningen 4:15
4 lät sila sA till de voe i Babel
5:7
5:8
4 alla konungens voe tillstädes
4 de voe ocb besvärjarna hämtade bit
11:15
1 Den s. är Vo, akte härpå
Hoso14:10
1 skall Jae för,öra de voe I Edom
Obo v08
2 Tyrus ocb SIdon, där man är vo Sako 9:2
5 dolt för de voa och kloka
Matto11:25
5 sänder Ja, profeter ocb voe
23:34
5 dolt detta för de voa ocb kloka Luko10:21
l; bAde mot voa ocb mot ovisa
Romo 1:14
5 berömde sig av att vara voa
1 :22
5 att I voren voa I frAga om det loda 16:19
5 den ende voe Guden, tillbör äran
16:27
5 göra de Voas vishet om intet
l.Koro 1:19
II Ja, var äro de voa
1:20
5 Guds dårskap är voare än mskor
1:21;
5 icke mAnga voa efter köttet
1:26
II låta de voa komma pA skam
1:27
l; Om ngn menar sig vara vo
3:18
5 för att ban skall kunna bliva vo
3:18
5 Han fångar de voa i deras klokskap
3:19
5 Ho känner de Voas tankar
3:20
II Icke ss. ovisa utan ss. voa
Efo 11:111
6 Här gii11er det att vara vo
Uppo13:18
VIS (vis man, visa män)
1 Farao utse en v. man
l.Mos.41:33
1 Utsen At eder voa män
50Mos. 1:13
1 tOliaflvoa och välkända män
1:10
1 du är en vo man
10Kono 2:9
1 sade ba voe män och bs bustru
Est. 6:13
1 Skall en vo man tala i vädret
Job 111:2
1 vad voa män Illort kunnigt
15:18
1 v oa män när de f Aböra om mig
34:34
1 man skall se att voa män dö
Ps.49:11
1 en vo man blidkar den
Ords.16 :14
1 En vo man kan stonna en stad
21 :22
1 En vo man är stark
24:5
1 Dessa ord äro ock av voa män
24:23
1 voa män stilla vreden
29:8
1 När en vo man vill lA till rätta
29:9
1 en vo man eller en dAre
Predo 2:19
1 förebrAelaer av en Vo man
7:6
1 om nen vo man tänker att ban
8:17
1 att Predikaren var en v. man
12:9
1 Jag är en son av voa män
Jes.19:11
1 Vem är en vo man '" ban förstAr Jero 9:12
1 Svärd kommeoooöver ·dess voa män
50:311
1 druckna, sA ock dess v oa män
51 :07
7 då kommo voe män frAn
Matto 2:1
7 till sil de v oe _ e n
2:7
7 gäckad av de voe männen
2:16
7 gm att utfrAla de voe männen
2:16
5 bland eder finna n&U vo man l.Koro 6:5
5 ngn vo ocb förstAndIg man
Jako 3:13

-visa
klagovisa Am08:1O
kärleksvisa Hes.33:32
VISA

l) senil'lli,

n ~ , ~tf

skarpt el. vasst ord, stickord, speord,
spott, hån; av: Sänan, skärpa, vässa
(detta verb brukas i PS064:4; 140:4 om
tungan)o Ordet står på samtliga fyra
ställen tillsammans med måSål, se 4,
Ordspråk 1.

2) negil'lli,

n~ ,

~

t

musik på stränginstrument, stränga·
spel; sång (till strängaspel); här i bety·
delsen: smädesång, nidvisa o I Klag03:14
står ordet parallellt med sel;1oJ.c, se
Åtlöje 1. Se vidare: Sång 140

3) sir, 1 '>0
sjungande, Sångo

Se:

Sjunga 8, Sång 1.

4) mtiSäl, 'ItOn

liknelse; ord;P~åk; kväde, visao Jfr användningen av ordet måSäJ. i Hesol4:8
samt på de ställen, där det står tillsam·
mans med seninå, se l. I betydelsen
»kväde» förekommer ordet t.exo på
följande ställen: 40Mos.23:7; 24:3; Job
27:1; 29:1. Se vidare: Ordspråk 1.

5) sira, n 1 'tO
vid~e:o Sång 30
6) mangirui, n)' • lr.l
sångo Se

(smäde)sång,

7) para!,

(nid)vi~~ Jfr 20

~ 1!l

rycka el. slitä avo Verbet förekommer i
GoT o endo i Am06:5, där det möjligen
kan ha innebörden: rycka av strängarna på sitt instrument (under improviserad sång) el. dela upp orden i en
sång, så att de passar melodin; i fN o
kyrkobibeln överso skråla visoro Jfr
Avfalla 30

8) åd~,

4>67)

sång, visa, odeo I EfoS:19; Kol.3:16
står: öda! pneumatikai, andliga visor.
Se vidare: Sång 17 o
VISA (substo)
1 bliva ett ordsprAk ocb en vo 50Mos028:37
1 en vo bland alla folk
l.Kono 9:7
1 en vo bland alla folk
20Kröno 7:20
2 för "'dana bar Jae blivit en vo
Job 30:9
21 dryckeslag göra de voor om
PS069:13
3 !dunga voor för sor,set bjärta Ords025:2O
4 denna vo över kon. i Babel
Jes.14:4
II aso det beter i von om skökan
23:15
1 ett ordspråk ocb en vo
Jer024:9
2 en vo för dem bela dagen
Klago 3:14
6 Akta pA buru de bava mig till vo
3:63
7 s. skrålen v oor till barpans
Amo 6:11
4 stämma upp en vo över eder
Mika 2:4
4 stämma upp en vo över hm
Habo 2:6
8 lovslnger ocb andliga voor
Efo 5:19
8 förmanenooomed andli&a voor
KoL 3:16
VISA
-visa
anvisa I.Sarn029:4
avvisa Mark06:26
bevisa I.MoS020:13
förvisa I.Mos.3 :23
hänvisa I.Pet.l: 11
påvisa 30JohovoI0
tillrättavisa 30Moso19:17
undervisa 50Mos04:36
VISA (verb)
Uppdelning: allmänt; visa av, visa bort, visa
tillbaka, visa till rlitta, visa ut, visa sigo

VISA
även: Sång, musik, kväda, kväde;
ordspråk, åtlöjeo

VISA (allmänt)
det land s. iae skall vo dig
10Moso12:1
Om I viljen vo min berre kärlek
24:49
skuUe vo bm vilen till Gosen
46:28
lova att vo ml& din kärlek
47:29
Ho vode hm ett visst slag. trä
20Mos.15:211
mönsterbllder s. jag v.r dill
211:9
s. blivit die vode pA berget
211:40
ss. det blivit die v ot på berget
26:30
Ss. det blivit die vot pA berget
27:8
ocb skall vo. för prästen
30Moso13:49
mönster So Ho Vot Mo..
40Mos. 8:4
vode dem landets frukt
13:27
du skall ickeooovo dem nåd
50Mos. 7:2
du skall icke vo dem skonsamhet
7:16
Du skall Icke vo bm n&U skonsamhet 13:8
Du skall icke vo bm n&U skonsambet19:13,21
utan att vo benne n&U skonaambet
211:12
vor förakt för fader eller moder
27:16
fiender vo dig underdAnigbet
33:29
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-vis

VIS

människovis Job 31:33
skiftevis I.Kon05:14
VIS (substo)
det lir med mig pA kvinnors vo
far fram pA våldsverkares vo
berömma sig pA köttsligt vo

Se

l.Mos031:35
Hos. 4:2
20Koroll:18

väldiga kraft so Mose vode
34:12
V. oss var vi kunna komma in
Dom. 1 :24
v.t var de kunde komma in i staden
1:25
skall jag vo dig den man du söker
4:22
Ei beller vode de Jerubbaais bus
8:35
Vo din nåd mot din tjänare
l.Sam020:8
Vot till det ocb det stället
21:2
vo dig att ban ärar din fader
20Samo10:3
låt oss v. mod i striden
10:12
Är det'" du vor din kärlek
16:17
Främlingar vode mig underdånighet
22:40
vode sin gläclie med iubel
l.Kono 1:40
ban vode bm stället
20Kono 6:6
vode (JoJada) dem konungens son
11:4
vode (Hiskia) dem sitt förrådshus
20:13
s. ban Icke vode dem
20:13
intet finnes so iag icke vo t dem
20 :111
vo die att ban ärar din fader
10Kröno19:3
låt oss vo mod I striden
19:13
Vo samma vänskap mot ml&
20Kröno 2:3
ocb vode förakt för oss
Nebo 2:19
för att ban skulle vo Ester den
Esto 4:8
om I voen en bemlil partiskhet
Job 13:10
de smA barnen vo mig förakt
19:18
Vo mig vad s. &Ar över mitt förstånd
34:32
vo dem vad de hava gjort
36:9
vad modersömhet v. hennes pennor
39:16
främlingar vode mig underdAnigbet PSo18:45
Vo mig, Ho, din vii
27:11
vo dina fiender dig underdAnighet
66:3
skulle då vo hm underdånighet
81:16
Vo mig, Ho, din vii
86:11
Vo mig, H .. dina stadgars vii
119:33
utan vett so vor förakt för nästa Ordso11:12
Den s. vor förakt för sin nästa
14:21
s. är Wmodig vor gott förstånd
14:29
'" vor denne bm på sistone förakt
29:21
voen förtryckaren pA bättre vilar Jes. 1 :17
vor deras skapare intet förbarmande
27:11
Ho skall vo buru bs arm drabbar
30:30
Hiskia vode dem sitt förrådshus
39:2
Intet fanns s. ban icke vode dem
39:2
s. iag icke Vot dem
39:4
bs arm vor sin makt
40:10
vo bm förstAndets vii
40:14
Ho vor sin makt mot sina fiender
42:13
du vode dem Intet förbarmande
47:6
vem vor dig medlidande
51:19
iag skall vo buru det är med
57:12
vor redlighet i vad till rätten bör
59:4
Resen upp baner s. v.r At Slon
Jer. 4:6
Jae skall vo dem rYllen
18:17
mot prästerna VoS intet
Kla&o 4:16
för de äldste vode de Ingen försyn
5:12
icke vo dig ngn skonsamhet Hes. 7 :4,9; 8:18
v.en ingen skonsamhet
9:5
icke beller iag vo ngn skonsamhet
9:10
ocb vo dig ngn misskund
16:5
iag vode dem skonsambet
20:17
akta pA allt Jag kommer att vo dig
40:4
för att iag skall vo dig det
40:4
icke vo ngt förbarmande
Hos. 2:4
sA att den vor orätt vikt
Amo 8:5
ba ,ärninlar Vot nit sådant
Mika 2:7
den beder s. skulle vos mig
Malo 1:6
Varmed bava vi vo t förakt för ditt
1:6
vode hm alla riken i världen
Matto 4:8
om I voen vänliabet mot edra bröder
5:47
skolen I Icke vo en bedrövad uppsyn
6:16
Vor Icke eder frAga att I
Marko12:24
skall ban vo eder en stor sal
14:15
vode (Jo)·i ett ögonblick alla
Luko 4:5
vem ban är lik, det skall iag vo
6:47
bon bar iu ock vo t mycken kärlek
7:47
DA skall ban Vo eder en stor sal
22:12
vode ban dem sina bänder
24:40
vode sina bänder ocb sin sida
Job020:20
v. av oss vilken av dessa två
Apg. 1 :24
det land s. Jag skall vo dig
7:3
vo bm buru mycket ban mAste
9:16
vode bm alla livklädnader
9:39
(Ho ord) vode sin kraft
19:20
gm mitt föredöme Vot eder
20:35
vode att ban icke försyndat sig
25:8
v.de oss en icke vanlig välvilja
28:2
vo att lagens verk äro skrivna
Romo 2:15
vo att ban dock var rättfärdig
3:25
vo min makt på dig
9:17
när ban vilie vo sin vrede
9:22
ytterligare vo eder en vii
l.Koro12:31
tröst s. skall vo sin kraft
20Koro 1:6
av '" gott bjärta voen deltagande
9:13
Icke skall vo ngn skonsamhet
13:2
bustrun vo sin man vördnad
Efo 1;:33
voden mig deltagande i mitt
Fil 4:14
v.en Wamod. mot var man
l.Tess. 5:14
käringfablerna vo Ifrån dig
loTImo 4:7
Må Ho Vo barmbiirtigbet
20 Tlmo 1 :16
på allt sätt vo dem trobet
Tito 2:10
att de böra vo lydnad
3:1
mA du vo ifrån dig
3:10
var och en v.r samma nit
Hebr. 6:11
mönsterbild so blivit dig v od
8:5
vi vode försyn för dem
12:9
Icke voen Ifrån eder hm s. talar
12:211
när de vode ifrån sig bm
12:25
Vot förakt för den fattige
Jako 2:6
.. Icke bar vot barmhärtigbet
2:13
vo mig du din tru utan gärningar
2:18
flm mina gärningar vo dig min tro
2:18
föredöme I att vo tålamod
5:10
vo sina tjänare vad s. anart
UPPo 1:1
Kom bit upp, '" skall iag vo dig
4:1
Kom bit, sA skall iae vi dig buru
17:1
Kom bit, '" skall jae vo dig bruden
21:9
vode mig den beli&a staden Jeruso
21:10
v.de mig en ström med levande vatten 22:1
för att vo sina tjänare
22:6
ängeins.ooba s. vode mig detta
22:8
VISA (av)
men han v.de av dem

10Sam025:14

VISA (bort)
Vo icke bort mig
10Kono
(Adonia:) dig vor baniu icke bort
(BatoSeha:) Vo icke bort mig
(Salomo:) vill ingalunda vo bort dig
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2:16
2:17
2:20
2:20

Visare - Vishet
Matt.19:13
Mark. 1:43
10:13
Luk.18:16
Apg.18:16

Guds visdom i hemlighet (mysterium).
Se: Vis 6, Vishet 8, Vislig 1.
3) I I.Kor.3:18 står ordagrant: i denna
tidsålder.

2.Krön. 6:42
Ps.132:10

VISDOM
1 för att höra Salomos v.
I.Kon. 4:34
1 hört talas om hs v.
4:34
1 s. beständigt få höra din v.
10:8
1 stå Inför dig och höra din v. 2.Krön. 9:7
1 uppenbara sin v.slönnJigheter Job 11:6
1 må årens mängd förkunna v.
32:7
1 Den rättfärdiges mun taIsr v.
PS.37:30
1 Min mun skall tala v.
49:4
1 sina svärd mot din v.s skönhet Hes.28:7
11nhärota allt slags v.
Dan. 1:4
1 insikt i allt slags skrift och v.
1 :17
2 för att höra Salomos v.
Matt.12:42
2 för att höra Salomos v.
Luk.11:31
2 undervisad i all egyptiernas v. Apa, 7 :22
2 icke en v. s. består i ord
I.Kor. 1:17
2 liort denna världens v. till dårskap
1:20
2 eftersom världen icke gm sin v.
1 :21
2 lärde känna Gud i hs v.
1:21
2 grekerna åstunda v.
1 :22
2 en K. s. är Guds kraft och Guds v.
1 :24
2 KJ. s. för oss blivit till v. från
1 :30
2 Icke med höga ord eller hög v.
2:1
2 icke grundad på mskors v.
2:5
2 V. tala vi dock
2:6
2 men en v. s. icke tillhör denna
2:6
2 vi tala Guds hemliga v.
2:7
2 sådana ord s. mänsklig v. lär oss
2:13
3 vara vis gm. denna tidsålders v.
3:18
2 denna världens v. är dårskap
3:19
2 gm A. åt den ene att tala v.ens ord 12:8
2 v,ens och uppenbarelsens ande
Et. 1:17
2 att hs mångfaldiga v. skulle
3:10
2 v.ens och kunskapens skatter
Kol. 2:3

l) ~lsma, il~ ~ O
visdom, vishet. Se vidare: Vishet 1.
2) sophIll, ao</>ia
vishet, visdom. I l.Kor.1 :17 står orda·
grant: icke i (el. med) ords visdom; 2:7

Den svenska bibelöversättningens
ord »vishet» och »visdom» återger flera
hebreiska termer, varav den viktigaste
är håkma, av verbet hökam, bli el. vara
vis: Ädjektivet tuilsåm-, vis, klok, är
också mycket vanligt. Betydelsen »vis,
vis man» har också aram. hakkim, som
förekommer i Daniels bok. Se för
övrigt ordanalyser.
De hebreiska termerna för vis, visdom och vishet samt för dessa ords
synonymer i vår kyrkobibel (klok osv.)
används i G.T. i många olika betydelsenyanser.
l. Kunnighet i praktiskt arbete betecknas ofta med J.iälarui, vishet, visdom. Besalel, Oholiab m.fl. var av Gud
utrustade med vishet och förstånd,
kunskap och skicklighet i allt slags
arbete i samband med tabernaklets
utsmyckning, 2.Mos.3I:2,3,6; 35:30
ff.; 36:1 ff. ÖVersteprästen Arons kläder var ett verk av konstförfarna
män,
uppfyllda
med vishetens
ande, 28:3. Konstförfarna kvinnor
spann garn av ull, lin och gethår till
vävning av tyger som skulle användas i
tabernaklet, 35:25 f. Salomo fick av
sin fader till sitt förfogande folk som
var kunnigt i olika slags arbete i
samband med byggandet av templet,
l.Krön.28:21, och själv var han i besittning av klokhet och förstånd till att
leda uppförandet både av templet och
av sitt eget palats, 2.Krön.2:12. Till
hjälp åt sina egna konstförfarna män
fick han från konung Hiram i Tyrus
även kunnigt folk, som skulle utföra
arbeten i guld och silver, koppar och
järn, 2:7; l.Kon.7:13-4S.
Hedniska konstnärer missbrukade

sin kunnighet och konstförfarenhet till
att göra värdelösa avgudabilder, J es.
40:20; Jer.IO:8 f. Fursten i Tyrus drev
köpenskap med stor vishet och ökade
så sin rikedom, Hes.28:S.
2. En intellektuell utrustning som ger
en människa möjlighet att leda större
eller mindre grupper av medmänniskor, betecknas som vishet el. visdom.
En sådan vishet krävs framför allt av
fursten för ett helt folk, 2.Krön.I:10.
Genom visdom kan han få till stånd
vänskapliga förbindelser med andra
länders statschefer, l.Kon.S:12. Men
även av den som i konungens namn
skall utöva myndighet, krävs vishet,
I.Mos.41 :33-40. Utan vishet kan ingen
domare rätt fullgöra sitt värv, I.Kon.
3:28; jfr S.Mos.I:12. Radikal handlingskraft när det gäller att rensa ut de
ogudaktiga, är uttryck för en konungs
visdom, Ords.20:26. Vishet som skickliggör för ledarskap kan finnas hos de
socialt sett ringaste och till och med
hos de helt unga, Pred.4:13. Exemplet
framför andra är här Messias, Jes.11 :2.
Inom hemmets speciella sfär är vishet
hos föräldrar av stor betydelse, Ords.
31 :26; 24:3.
3. Levnadsvisdom. Särskilt i den s.k.
vishetslitteraturen: Jobs bok, Ordspråksboken, Predikarens bok och en
del psalmer (19,37,104,107,147,148)
har J.iå!onå betydelsen: omdöme, insikt, klokhet, kort sagt: levnadsvisdom,
som ger förmåga till ett riktigt handlingssätt i livets skiftande situationer,
jfr Pred.IO:IO: »vishet är att göra allt
på bästa sätt». Detta gäller icke endast
i praktiska frågor; visheten sätter framför allt människan i stånd till rätt
beteende i etiskt avseende. Vishet i
hjärtat befriar från ondskans vägar i
form av sexuella utsvävningar, Ords.
2:10 ff.; 5:1 ff.; 7:4 ff., och dryckenskap, 20:1; 23:19-21 m.fl. ställen.
Den klokes vishet består i att han
aktar på sin väg, Ords.14:8. Det är
hjärtat, personlighetens centrum, som
är sätet för denna vishet, 16:23. Därför
att Guds lag är i hans hjärta, talar den
rättfärdige visdomens ord, PS.37:30 f.
Ordspråksbokens författare uppmanar
sina läsare att söka denna gudomliga
vishet,Ords.23:23.
4. Vägen till sann vishet går genom
gudsfruktan. »Herrens fruktan är
vishetens begynnelse», Ords.9:1O;
Ps.III :10. »Herrens fruktan är en
tuktan till vishet», Ords.IS:33. »Herrens
fruktan, det är vishet», Job 28:28. Att
lyssna till gudfruktiga vises ord styrker
trons liv i Gud, Ords.22:17-19. Medvetandet om livets förgänglighet skapar
beroende av Gud och behov av att få
mer av hans vishet, Ps.90:12. Den
botfärdige syndaren ber om vishet i
sitt innersta, 51 :8. Vishet fmns hos de
ödmjuka, Ords. l I :2. Det är ett tecken
på vishet att man tar emot råd, 13:10.
Ett vist hjärta är mottagligt för tillsägelser, 10:8. Den som är vis aktar på
Guds tal genom hans profeters mun,
Hos.14:1O. Han ser det som sker med
den enskilde och folken som ett uttryck för Guds handlande, S.Mos.
32:19-42; Ps.I07, medan de oförståndiga icke aktar på Guds nådegärningar ,
S.Mos.32:S-18.
5. Guds vishet. Vishetens källa och

ursprung är Gud själv. »Hos honom
fInnes vishet och makt, hos honom råd
och förstånd», Job 12:13. Stor är Gud
i vishet, Jes.28:29. Honom som är så
vis i förstånd, kan ingen trotsa och
dock slippa undan, Job 9:4. Den
högsta mänskliga vishet som reser sig
mot hans, förvandlas till dårskap, Jes.
19:11 ff., och förgås, 29:14. Genom
sin vishet leder Gud allt mot det mål
han i sin heliga kärlek har satt för den
enskilde och för världen.
Guds vishet kommer till uttryck i
hans
skapelseverk,
Jes.40:13 ff.;
Ps.104:24; Jer.10:12; 51 :15; Ords.
3:19 f. Lagarna för elementens funktion är den Allvises underbara verk,
Job 37:16; 38:36 f., men de inskränker
icke hans makt, 9:4 ff.
Guds vishet uppenbarar sig även i
hans styrelse både när det gäller den
enskilde, Job 11:5 ff., och när det
gäller världen. Hans. suveräna ledning
av folken och deras mäktiga män
inspireras av hans vishet, Dan.2:19-22;
Job 12:16-25. Hans folk begår ett
ödesdigert misstag när det vänder sig
bort ifrån honom och hans vishet och
söker hjälp och beskydd hos världsmakterna, Jes.3I:1 ff. Genom den
kommande Messias, över vilken Herrens vishets och förstånds Ande skall
vila, skall Gud förverkliga frälsningslöftena både till Israel och till mänsk1igheten för övrigt, 11:1 ff.; 33:6.
6. Visheten personifierad. IOrds.8:1236 framträder visheten (l,Iålanå) på ett
sätt som synes överskrida gränserna för
bildligt tal, eller som tolkning av ett
attribut hos Gud. Visheten uppträder
här närmast som en person, som beskriver sin egen natur, sin karaktär och
sina gåvor, samt sin relation till människans sedliga, religiösa och sociala liv,
v.12-21. Vidare uppenbarar visheten
sitt förhållande till Gud och skapelsen:
visheten skapades av Herren som hans
förstlingsverk, har varit till av evighet,
föddes innan något skapat var till, var
hos Gud när han beredde himmelen
och spände ett valv över djupet; den
var föremål för Guds kärlek och hade
sin lust bland människors barn,
v.22-31. De som hör visheten och
följer dess vägar är saliga, men de som
hatar visheten är hemfallna åt döden,
v.32-36.
De nytestamentliga utsagorna om
Kristi preexistens, J oh. I :I; Kol.1: 15,
och hans delaktighet i skapelsen,
1:16 f., synes finna biblisk anknytning
i detta personifierande tal om Guds
vishet i Ords.8:12 ff. Det är även anmärkningsvärt att den kristna traditionen allt sedan Justinus Martyrens
dagar har menat sig i visheten i detta
skriftavsnitt se Kristus.
N. T.
Det grekiska huvudordet för vishet
el. visdom är sophIll, som kommer av
adj. sophOs, vis, i olika betydelser:
skicklig el. erfaren i ett hantverk el. en
konst; duglig el. kunnig (i praktiska
ting), klok; kunnig el. lärd (i intellektuellt avseende, i fråga om teoretisk,
boklig kunskap). Se även ordanalyser.
I Skriften brukas sophia i regel
endast om Gud och om goda människor, endast undantagsvis också om
andra och då i ironisk mening, eller
som en underförstådd karakteristik,
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lärjungarna v.de bort (barnen)
Sedan v.de J. bort hm
men lärjungarna v.de bort dem
v.de de bort dem
v.de han bort dem från
VISA (tillbaka)
v. icke tillbaka din smorde
icke v. tillbaka din smorde
VISA (till rätta)
många har du v.t till rätta
v.r sin vän till rätta

Job 4:3
Ords.12:26

VISA (ut)
(J.) v.de ut dem aIlaaammans

Mark. 5:40

VISA (sig)
edra ord v. sig vara sanna
1.Mos.42:20
H. har v.t sig för oss
2.Mos. 3:18
Hebreemas Gud har v.t sig för oss
6:3,
v.de sig H. härlighet i molnskyn
16:10
på heJa berget får Ingen annan v. sig
34:3
H. härlighet v. sig för eder
3.Mos. 9:6
v.de sig H. härJighet för folket
9:23
angripna stället v.r sig djupare
13:3
icke v.r sig djupare än den
13:4
angripna stället v.r sig oförändrat
13:6
så snart svallkött Vol sig på hm
13:14
en rödvit fläck v.r sia
13:19
v.r sig djupare än den övr!&a huden
13:26
v.r sig djupare än den övr!&a huden
13:30
om det ,än icke Vol sig djupare
13:31
skorven icke v.r sig djupare
13:32
icke v.r sig djupare än övr!&a huden
13:34
om skorven v.r sig oförändrad
13:37
att den v.r sia lik spetälaka
13:43
angripna stället Vol sig grönaktilIt
13 :49
en fläck åter v.r sia på klädnaden
13:67
fördjupningar s. v. sia lä&re
14:37
v.de sig H. härlighet
4.Mos.14:10
v.r dig för dem ansikte mot ansikte
14:14
v.de sig H. härlighet för heJa
16:19
H. härlighet v.de sig
16:42
v.de sig H. härlighet för dem
20:6
se om H. v.r sig för mig
28:3
Gud v.de sig för BUeam
23:4
där borta se till om ngn v.r sig
23:16
H. v.de sig för BUeam
23:16
v.de sig H. i tältet
5.Mos.31:16
v.de sig H. ängel icke mer
Dom.13:21
härlig har Israels kon. v.t sig
2.Sam. 6:20
tordes icke v. sia där
17:17
v. dig ss. en man
I.Kon. 2:2
ditt ord v. sig vara sant
2.Krön. 1:9
Om du v.r dig god mot detta folk
10:7
leviterna v.t sia mer rättsinniga
29:34
icke förr v.t mig sorgsen
Neh. 2:1
du har v.t dig trofast
9:33
hs tillförsikt v.r sia bräckli&
Job 8:14
Skolen I v. eder partiska för hm
13:8
Strälsnde Vol han sia mellsn skyarna 37 :21
Blommorna v. sia på marken
HY. 2:12'
förrän de v. sig
Jes.42:9
Redan nu v.r det sig
43:19
eder syndfullhet v.r sig i allt
Hes.21:24
v.de sig i samma stund fingrar
Dan. 5:6
v.de sig i drömmen H. iin&el
Matt. 1:20
tiden då stjärnan hade v.t sig
2:7
v.de sig i drömmen en H. ängel
2:13,19
gå bort och v. dig för prästen
8:4
så v.de sig ock ogräset
13:26
för dem v.de sig'Moses och Ellas
17:3
Människosonens tecken v. sig på hlm. 24:30
gå bort och v. dig för prästen
Mark. 1:44
v.de sig El1ss jämte Moses
9:4
efter sin uppståndelse v.de (J.) sig
16:9
v.de sig för hm en H. ängel
Luk. 1:11
Gå åstad och v. dig för prästen
5:14
Det är Ella.. s. har v.t sig
9:8
v.de sig i härlillhet och talsde om
9:31
synes dill v.t sig vara nästa
10:36
Gån och v.en eder för prästerna
17:14
skräcksyner skols v. sia
21:11
v.de sig för (J.) en ängel från him.
22:43
H. har v.t sia för Simon
24:34
tungor ss. av eld v.de sig
Apg. 2:3
J. s. v.de sig för dig på vägen
9:17
v.de han sig under många dagar
13:31
v.de sta för Paulus I en syn
16:9
därför har jl1ll v.t mig för dig
26:16
en gång v. sig huru det är
loKor. 3:13
(K.) v.de sig för Cefas och sedan
15:5
v.de han sig för mer än 500 bröder
15:6
v.de han sig för Jakob
15:7
Allra sist v.de han sig också för mig
15:8
v.r sig vara utan härli&het
2.Kor. 3:10
v.t sig vara sanning
7:14
I v.en eder så väl hä1ls provet
9:13
v.r mig så modig mot eder
10:1
att jag icke måste v. mig modig
10:Zskola vi ock v. oss l,ärnJngarna
10:11
v.t oss mDda bland eder
1.Te... 2:7,
v. sig underbar I alls dem
2.Tess. 1:10
i allt v. sig ssktmodlga
Tlt. 3:2
den tro du har må v. sta verkssmFilem. v.6
stort tecken v.de sta I hlm.
Upp.12:1
Annu ett annat tecken v.de sta
12:3

-visare
solvisare 2.Kon.20:11
vägvisare Jes.9:IS

VISDOM
Se även: Vishet.
VISDOM

VISDOMSORD
Edra tänkespråk v. av aska
icke med övertalande v.

Job 13:12
loKor. 2:4

VISDOMSVERK
ett v.

So

tycktes mig stort

Pred. 9:13

VISHET
Se även: Vis, visdom, klok, klokhet,
kunskap, känna, insikt, förstånd,
sinne, tanke, gudsfruktan, lära, lärdom, råd, lag, Ordet, hemlighet, evangelium, apostel, profet, nådegåva; vishetslära, dårskap, värld.
Vishet, visdom
G.T.

Vishet
t.ex. »denna världens visdoffi», I.Kor.
1:20, »köttslig vishet», 2.Kor.l:12. Ej
heller kallas denna världens barn
sophoi, visa, annat än med outtalad
eller underförstådd ironi, Luk.IO:21.
Men de kan ju själva ge sig detta
vitsord, Rom.l :22. Det fmns ingen
sann vishet utan godhet. Motsatsen till
sophOs är därför i 1:14 an6etos, oförnuftig, oförståndig (övers. ovis), ett
ord som också kan betyda: oförnuftig i
etiskt avseende, besinningslös, oförmögen att styra sina lustar och begär.
Se även: Ovis.
1. Guds vishet. I Nya Testamentets
lära om Gud intar visheten en central
plats. Gud är den ende vise, Rom.
16:27. Hans frälsningsverk avslöjar både i målsättning och i medel - en
övermänsklig, evig vishet, som i fullkomningens värld förskaffar honom
tillbedjan och hyllning från .den frälsta
mänskligheten och de himmelska
väsendena, Upp.7:12. Denna vishet
visar sig i Guds frälsningshistoriska
handlande med mänsklighetens två
grupper, Israel och hednafolken, Rom.
Il :33. Sin frälsande nåd låter han
komma var och en till del med all
vishet och allt förstånd, Ef.l :8. Hans
mångfaldiga visdom blir kunnig för
furstarna och väldigheterna i den himmelska världen, 3:10.
2. Kristi vishet. Nya Testamentets
kristologi bär även vishetens drag. Som
sann människa genomgick Jesusbarnet
en harmonisk, allsidig utveckling fysiskt, själsligt och andligt. Han växte
till i ålder och vishet och nåd inför
Gud och märmiskor, Luk.2:40,s2. I sin
undervisning och verksamhet för övrigt
lade Jesus i dagen en vishet som väckte
den största förundran, Matt.13:s4 med
par.
Johannes-prologen, med sitt logosbegrepp, synes vara inspirerad av Ords.
8:12 ff. (se G.T. ovan). Även Paulus
ser i Kristus uppfyllelsen av den personifierade visheten i Ordspråken, jfr
Kol.1 :15 ff. I honom finns »visdomens
(vishetens) och kunskapens (insiktens)
alla skatter fördolda», 2 :3. Han är i sin
person »Guds kraft och Guds visdom»,
I.Kor.l:24, för de troende har han
»blivit till visdom från Gud», l :30. Och
i fullkomningen skall han,· på samma
sätt som Fadern, vara föremål för
tillbedjan: »Lammet ... är värdigt att
mottaga makten, så ock rikedom och
vishet ...», Upp.s:12.

Skall man bli delaktig av denna
gudomliga visdom, måste man uppge
»denna världens visdom», som är en
dårskap inför Gud, 3:18-20. De heliga
skrifterna - såväl i gamla som i nya
förbundet - förmedlar åt den troende
den vishet han behöver för att bli
frälst,2.Tim.3:1s.
4. Evangeliets budbärare utrustas med
vishet både för förkunnelsen, Kol.
l :28, och för uppbyggandet av Guds
församling, vartill krävs »en förfaren
(en!. grt. vis) byggmästare», l.Kor.
3:10. När de föres fram inför anklagande myndigheter, skall de få en vishet
som ingen av deras motståndare skall
kunna motstå eller motsäga, Luk.
21 :12 ff. Bokstavligen uppfylldes detta
ord bl.a. på Stefanus, Apg.6 :10.
Gud låter sin rika nåd komma de
troende till del med all vishet och allt
förstånd, Ef.l :8, något som också är
nödvändigt för ömsesidig inbördes
uppbyggelse när församlingen kommer
samman, Kol.3 :16, och för en rätt
kristen vandel, 1:9 f.; 4:5 f.; Jak.3:13;
Ef.s:ls-17; Rom.16:19. En del troende får en särskild nådegåva »att tala
visdomens ord», l.Kor.12:8. Även för
de rent praktiska tj änsterna i Herrens
församling behövs personer fulla av
Ande och vishet, Apg.6 :3. I frestelser
och prövningar kan den troende få
utbedja sig den vishet han saknar,
Jak.l:s. Den »visdomens och uppenbarelsens Ande», som församlingen så
väl behöver, fördjupar kunskapen om
Gud och hjälper de troende att bättre
förstå det hopp de som Guds barn är
kallade till, Ef.l :17 ff. De yttersta
tidernas antikristliga nöd ställer särskilda krav på vishet bland Guds folk,
Upp.l3:18; 17:9.
Vishet, visdom
Guds vishet
Gud är vis, Job 9:4. Honom tillhör
vishet, Dan.2:20; Upp.7:12. Han är
den ende vise Guden, Rom.l6:27. Har
ett djup av vishet, Rom.ll:33. Har
mångfaldig visdom, Ef.3:IO. Har lagt
jordens grund med vishet, Ords.3:19.
Hans vishet är hemlig, I.Kor.2:7. Är
uppenbarad i Kristus, Ef.1 :8-10.
Kristi vishet
På honom vilar vishets och förstånds Ande, Jes.ll :2. Han är uppfylld
av vishet, Luk.2:40. Hans vishet väcker
häpnad, Matt.l3:s4. Han är Guds visdom, I.Kor.l :24,30. I honom finns
visdomens och kunskapens skatter fördolda, KoI.2:3.

3. Evangelium är gudomlig vishet och
kraft, det är ingen mänsklig filosofi,
I.Kor.l :17 ff. Dess huvudtema är den
korsfäste Kristus, för judar en stötesten och för greker en dårskap. För de
kallade däremot är detta evangelium
»en Kristus som är Guds kraft och
Guds visdom», v.23 f. Inför evangelium
kommer all mänsklig vishet till korta,
v.18-2s. Här är mänsklig vishet åsidosatt, v.26 f.
Den apostoliska förkunnelsen tar
avstånd från den mänskliga visdomen
både vad dess form och vad dess
innehåll beträffar, 2:1-5. Också evangelium innehåller visserligen en vishet,
men den hör icke denna världen till.
Den låter sig icke gripas eller förstås av
mänskligt förnuft, utan uppenbaras för
de troende genom Guds Ande, v.6-12.

Gud gör vis
Herren är den som ger vishet, Ords.
2:6. Han ger åt de visa deras vishet,
Dan.2:21. Ger vishet åt den som täckes
honom, Pred.2 :26. Ger visdomens och
uppenbarelsens ande, Ef.l :17. Har låtit
all vishet komma oss till del, Ef.l :8.
Ger vishet åt den som beder honom
därom, Jak.l:s,jfr 3:17.
Den heliga Skrift gör vis
Den gör den enfaldige vis, PS.19 :8.
Ger vishet till frälsning, 2.Tim.3:1s.Att hålla Herrens bud tillräknas som
vishet,s.Mos.4:6.
Vishetens rikedom
Vishet är bättre än pärlor, J ob
28:18; Ords.8:11. Långt bättre än
guld, Ords.16:16. Bättre än krigsredskap, Pred.9:18. Bättre än styrka,
Pred.9:16. Jämgod med arvgods, Pred.
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7:12. Gör människans ansikte ljust,
Pred.8:1. Skänker salighet, Ords.3:13.
Den vise
Fruktar Herren, Ps.l11:IO; Ords.
9:10. Gömmer på sin kunskap, Ords.
10:14. Lyssnar till råd, Ords.12:1s.
Tar emot lärdom, Ords.9:9. Hör på sin
faders tuktan, Ords.l3:1. Stillar vrede,
Ords.29:11. Flyr det onda, Ords.
14:16. Blidkar vrede, Ords.16:14.
Vinner hjärtan, Ords.! l :30. Är stark,
Ords.24:s. Får ära till arvedel, Ords.
3:35.
Den vises tunga meddelar god kunskap, Ords.ls:2. Hans hjärta gör hans
mun förståndig, Ords.16:23. Han bevaras genom sina läppar, Ords.14:3.
Hans vishet är av himmelskt, gudomligt ursprung, Jak.3:17.
Exempel på visa människor
Mose, Apg.7:22. Josua, s.Mos.34:9.
Salomo, I.Kon.4:31. Tyrus' furste,
Hes.28:12. Daniel, Dan.s:14, jfr 2:23.
De sju diakonerna i Jerusalem, Apg.
6:3. Paulus, 2.Pet.3:ls.
Världens vise
Har en köttslig vishet, 2.Kor.1 :12.
En jordisk och »själisk» vishet, Jak.
3:15. Berömmer sig av sin visdom,
Rom.! :22. Skall komma på skarn, Jer.
8:9. Får sin vishet omintetgjord och
gjord till dårskap, I.Kor.1 :19 f. Kommer till korta, Jes.44:2s. Fångas i sin
klokskap,1.Kor.3:19.

VISHET
1 s. jag uppfyllt med v.ens ande 2.Mos.28:3
l jag har uppfyllt hm med v.
31:3
l har jag givit v. i hjärtat
31:6
l han har uppfyllt (Besalel) med v.
35:31
l uppfyllt deras hjärtan med v.
35:35
l åt vilka H. har givit v.
36:1
l åt vilka H. givit v. i hjärtat
36:2
l skall tillräknas eder ss. v.
5.Mos. 4:6

1 Josua full med v.ens ande
34:9
1 liknar i v. Guds ängel
2.Sam.14:20
1 gör nu efter din v.
l.Kon. 2:6
1 Guds v. var i hm till att skipa rätt
3:28
l Gud gav Salomo v.
4:29
1 Salomos v. var större än alla
4:30
1 österlänningars v. och Egyptens v.
4:30
l H. hade givit Salomo v.
5:12
1 drottningen av Saba såg Salomos v. 10:4
1 det tal s. jag hörde om din v.
10:6
l Du bar långt mer v. än jag bört
10:7
1 större än ngn annan ... i v.
10:23
1 den v. s. Gud nedlagt i hs hjärta
10:24
10m Salomo, om hs v.
11:41
l utrustat med v. till allt
l.KrÖn.28:21
1 Giv mig nu v. och förstånd 2.Krön. 1:10
1 utan har bett om v. och förstånd
1:11
1 vare v. och förstånd dig givna
1:12
1 drottningen av Saba såg Salomos v.
9:3
1 det tal s. jag hörde om din v.
9:5
1 vidden av din v. icke till hälften
9:6
1 både i rikedom och iv.
9:22
1 besöka Salomo och höra den v.
9:23
2 efter din Guds v. förordna
Esr. 7:25
1 kommer v.en att dö ut
Job 12:2
1 V. tillkommer ju de gamle
12:12
1 Hos Honom finnes v. och makt
12:13
1 Det kunde tillräknas eder ss. v.
13:5
1 fick så v.en i ditt våld
15:8
1 Men v.en, var finnes hon
28:12
1 svårare är förvärva v. än pärlor
28:18
1 v.en, varifrån kommer väl bon
28:20
l H. fruktan, det är v.
28:28
1 icke säga: Vi möttes av v.
32:13
l du må tiga, så jag får lära dig v.
33:33
3 giver oss v. framför him. fåglar
35:11
4 Vem är du s. stämplar v. ss. mörker 38:2
1 Vem har lagt v. i de mörka molnen 38:36
1 Vem håller med sin v. räkning på
38:37
1 Gud har gjort henne glömsk för v.
39:20
4 i oförstånd gav v. namn av mörker 42:3
1 lär mig v. i mitt innersta
PS.51:8
l Med v. har du gjort dem alla
lO4:24
3 lära hs äldste v.
105:22
l all deras v. blev till intet
107:27
1 H. fruktan är v.ens begynnelse
111:10
l Av dem kan man lära v. och
Ords. 1:2
1 v. föraktas av oförnuftiga
1:7
1 V.en höjer sitt rop på gatan
1:20
1 låter ditt öra akta på v.en
2:2
1 H. är den s. giver v.
2:6
l v.en skall draga in i ditt hjärta
2:10
l Säll den mska s. funnit v.en
3:13
1 Gm v. har H. lagt jordens grund
3:19
l Sök förvärva v.
4:5
1 V.ens begynnelse är
4:7
l Sök förvärva v.
4:7
10m v.ens väg undervisar jag dig
4:11
1 Min son, akta på min
5:1
1 Säg till v.en: Du är min syster
7:4
1 Hör, v.en ropar
8:1
1 v.en äz bättre än pärlor
8:11
1 Jag, v.en, är förtrogen med klokheten 8:12
l V.en har byggt sig ett hus
9:1
1 H. fruktan är v.ens begynnelse
9:10
3 så är din v. dig själv till gagn
9:12
l På förståndiges läppar v.
10:13
l rättfärdiges mun bär v. ss. frukt
10:31
l hos de ödmjuka är v.
11:2
1 hos dem s. taga emot råd är v.
13:10
1 Bespottaren söker v.
14:6
l Det är den klokes v. att ban aktar
14:8
l I förståndiges hjärta bor v.en
14:33
l H. fruktan är en tuktan till v.
15:33
l bättre förvärva v. än guld
16:16
l Han kunde köpa sig v.
17:16
1 förståndige har sin blick på v.en
17:24
lOrden i en mans mun ...v.ens källa
18:4
l Ingen v. förmår ngt mot H.
21:30
l sök v. och tukt ocb förstånd
23:23
l Gm v. varder ett hus uppbyggt
24:3
l Sällsynt korall är v.en för
24:7
1 må du räkna v.en för din själ
24:14
1 den s. vandrar i v. bliver hulpen
28:26
1 s. älskar v. gör sin fader alädje
29:3
1 Ris och tillrättavisning giver v.
29:15
l v. har jag icke fått lära
30:3
5 likväl är stor v. dem beskärd
30:24
1 Sin mun upplåter hon med v.
31 :26
1 utrannsaka gm v. allt
Pred. 1 :13
1 jag har förvärvat mig stor v.
1:16
1 v. och insikt bar mitt hjärta
1 :16
1 vände mitt hjärta till att förstå v.
1 :17
l där mycken v. är, där är grämelse
1:18
l att mitt hjärta ägnade sig åt v.
2:3
1 under detta bevarade jag ändå min v. 2:9
1 jämföra v. och oförnuft och dårskap 2:12
1 att v.en väl bar samma företräde
2:13
3 vad gagn att jag är förmer i v.
2:15
3 nedlagt möda och v. under solen
2:19
1 om en mska med v. och insikt
2:21
1 giver han v. och insikt och &lädje
2:26
5 en fattig yngling med v.
4:13
1 icke av v. kan du fråga så
7:11
l Jämgod med arvgods är v.
7:12
1 under v.ens b,eskärm är man ss.
7:13
1 v.en behåller sin ägare vid liv
7:13
l V.en gör den vise starkare än
7 :20
1 har jag försökt att utröna gm v.
7:24
6 v.en förblev fjärran ifrån mig
7:24
1 söka v.en och det s. är huvudsumman 7 :26
1 V.en gör mskans ansikte ljust
8:1
1 vände mitt hjärta till att förstå v.
8:16
1 i dödsriket ... ingen insikt eller v.
9:10
1 räddade staden gm sin v.
9:15
l Väl är v. bättre än styrka
9:16
l den fattiges v. bliver föraktad
9:16
1 Bättre är v. än krigsredskap
9 :18
l uppväger ett grand av dårskap v. och 10:1
l v. är att göra allt på bästa sätt
10:10
1 gm min v.
Jes.10:13
1 v.s och förstånds A.
11:2
7 (H.) är stor iv.
28 :29
l de visas v. skall förgås
29:14
1 V. och kunskap bereda frälsning
33:6
1 Din v. och din kunskap s. förförde 47:10
1 Den vise berömme sig icke av v. Jer. 9 :23
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VISHET

l) f:ui~mii, ilD J il
visdom, vishet; :a;: l;1ä~am, se 3. Se:
Klok 3, Vis 3, Visdom 1.
2) f:ui~mii, il~? O
aram. = hebr.l;1äls.mä, se 1.
3) hiikam, D J il
gru~dbet. var; f~st el. stark; därav: ha
ett fast el. starkt förstånd, bli el. vara
vis; i Job 35:11; PS.IOs:22 pi. göra vis;
övers. giva el. lära (någon) vishet. I
Ords.9:12 står ordagrant: Om du är vis,
så är du vis för dig. Jfr 5. Se: Klok l,
Vis 2.
4) 'e~ii, il ~ Pråd, rådslag; rådslut, plan; rådklokhet,
vishet. Se vidare: Råd 6.
5) hiikiim, D J il
vis, 'kl~k; av: l;1ä~am, se 3. I Ords.30:24
står ordet tillsammans med pu. part. av
l;1~am; därav övers. stor vishet beskärd. I Pred.4:13 står ordagrant: En
fattig och vis yngling är bättre än en
gammal och dåraktig konung. Se:
Klok 2, Vis l.
6) I Pred.7 :24 står ordagrant: hon
(=visheten) [var] fjärran från mig.
7) tusijii, il 'tO 1 n
(praktisk) viSdom, klokhet. Ordet står
i Jes.28:29 parallellt med 'e~, se 4,
Råd 6. Se vidare: Säll 3.
8) sophia, aoq, ia
vishet, visdom. Beträffande Matt.
11:19, se Barn 24. Ordet motsvarar
hebr. håkmä, se 1. Se: Vis 6, Visdom
2, Visiig -l.
9) sophizo, a oq, w
göra vis; här övers. giva vishet; av:
soph6s, se Vis 5. I 2.Tim.3:1s står
ordagrant: som kunna göra dig vis till
frälsning genom tro, den [som är] i
Kristus Jesus.

ir

v:

Vishetslära - Viss
är filosofien »vetande om varat»,
världsåskådning, och som sådan den
sanna vetenskapen. En1igt den judiske
filosofen Filon är filosofi namnet på
sann religion; han kallar i olika sammanhang den judiska religionen för
»den från fäderna härrörande filosofien» (t.ex. i skriften »De somno»,
2:18). Den judiske historieskrivaren
Josefus betecknar de tre judiska riktningarnas - esseernas, sadduceernas
och fariseernas - respektive lärosystem som »tre filosofier» (Ant.
18:1 f.).
Någon motsättning mellan sann
filosofi och religion behöver inte föreligga. »En ringa mängd filosofi gör
människan benägen för ateism, medan
filosofiens djup disponerar henne för
religion» (R. Bacon). Skriften återger å
ena sidan mänskliga försök till livsåskådning med deras felaktiga premisser och slutledningar, jfr delar av Jobs
bok, Predikaren etc., innehåller å
andra sidan en på gudomlig uppenbarelse grundad »visdom», som ger
gudomligt svar på historiska, moraliska
och religiösa grundproblem. Kulmen
och centralpunkten i denna är Guds
uppenbarelse i Kristus. Personen
Kristus är Guds visdom, I.Kor.l :24. I
honom finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda, Ko1.2:2 f.
Alltings yttersta grund, upphov, varande och slutliga mål är Gud, uppenbarad i Kristus, 1 :14-20; jfr Joh.l :15,18; en rätt kunskap om Guds hemlighet, Kristus, är svaret på människans
djupaste och viktigaste frågor, KoI.2:2.
Otillräckligheten i mänsklig visdom
röjer sig däri, att den icke förmår fatta
Gud i hans visdom, 1. Kor. l :21. Guds
visdom är på ett paradoxalt sätt fördold i Kristi kors, 1:18-24. Mänsklig
visdom står i motsatsställning till
Kristus, Guds Son och uppenbararen
av Gud och hans väsen, och blir därför
dårskap, 1:20.

Vishetslära, filosofi
»Vishetslära» är i vår kyrkobibel en
återgivning av grek. philosophia, kärlek
till vishet; filosofi. Detta ord förekommer i N.T. endast i KoI.2:8. Själva
saken behandlas emellertid på flera
andra ställen, med bl.a. termerna
sophia, vishet, visdom, och gn6sis,
kunskap, insikt, t.ex. i 1.Kor.l :172:5; 8:1-3,10f.; 1.Tim.6:20. - I Apg.
17:18 omtalas philOsophoi, »vishetsälskare», filosofer, vishetslärare, av epikureernas och stoikernas skolor.
Begreppet filosofi innehåller i sig
självt intet förringande eller mot kristendomen stridande. Ordet lär ha präglats av den grekiske filosofen Pythagoras, som då han en gång tillfrågades,
vilken vetenskap han huvudsakligast
ägnade sig åt, skall ha svarat helt
blygsamt, att han endast var en enkel
vän av visheten, »filosof». Med en
illustration sökte han samtidigt definiera begreppet. Livet syntes honom
kunna liknas vid de olympiska spelen
och den stora marknad, som i samband
med dessa hölls i Grekland, och till
vilka människor från hela nationen
samlades. En viss kategori, idrottsmännen, kom för att söka nå ära och
segerkrans, andra -- de allra flesta drogs dit av vinstbegär, lust att köpa
och sälja, medan ett ytterst ringa fåtal
fördomsfria och intelligenta människor, obekymrade om allt detta, kom
uteslutande för att se vad som hände
och hur allt gick till. På samma sätt
träder vi alla in i detta livet efter att ha
lämnat ett föregående. Några strävar
efter en upphöj d ställning, ära, anseende, andra efter rikedomar. Ett ringa
fåtal är likgiltigt för allt detta. De
ägnar sig åt att utforska tingens väsen.
Dessa är filosoferna, forskarna efter
visheten. Ingen människa är vis; Gud
allena är vis, hävdar Pythagoras.
Begreppet filosofi har haft olika
innebörd och omfattning. För de grekiska tänkarna Platon och Aristoteles

Den filosofi, som Paulus i sitt brev
till församlingen i Kolosse frånkänner
allt värde och stämplar som falsk,
onyttig, förkastlig, utgöres av godtyckliga, spekulativa teorier, med vilka man
sökte lösa de religiösa problemen. det
tycks har varit en begynnande gnostisk
inflytelse, som gjort sig gällande i
Kolosse. Med »gnosticism» avses en
mångskiftande filosofisk och religiös
rörelse, som under århundradena före
och efter Kristi födelse utövade starkt
inflytande i hela den dåtida världens
religiösa liv. Den utbredde sig från
öster till länderna omkring Medelhavet, och de unga kristna församlingarna utsattes tidigt för dess farliga
påverkan. Gnosticismen kan närmast
betecknas som en ny, vittfamnande
inställning till världen :... en inställning
som trängde in såväl i religionerna som
i filosofien. Denna livshållning innebär,
att människan huvudsakligen genom
intuition, mystiskt »skådande» och
extas kan komma till kunskap (gn6sis)
om det sanna och äkta. Människan
härstammar från en högre ljusvärId
men har störtats ned i materiens värld,
in i mörkret, och har därmed blivit
främmande för sig själv och sin egentliga värld. Hennes ~äl representerar en
ljusglimt från den eviga världen, men
denna ljusglimt befinner sig nu i fång-

enskap, i kroppens fängelse. Från detta
fängelse längtar själen tillbaka till sitt
ursprungliga hem. Förlossningen består
i själens befrielse från kroppen och
materiens värld.
Befrielsen förmedlas aven himmelsk förlossare, som kallar och ropar
de fångna ut ur mörkret, tillbaka till
ljusets värld. De som hörsammar kallelsen, får redan här och nu den kunskap,
som gör att de kallas pneumatiker,
»andliga». De är redan »himmelska
väsen», som är uppväckta till att känna
tillvarons hemligheter. (De som ej fått
del av denna kunskap, uppdelas i två
kategorier: psykiker, »själsliga», och
hyliker, »kroppsliga».) Den himmelske
förlossaren tänkes bana vägen för
själarna genom de »sju planetsfärerna»,
som ses som »portar» bevakade av
»astralgudomar» (högre änglamakter).
Dessa uppfattas som hinder för passagen och för s~älens »himlaresa». Den
himmelska gn6sis skänker emellertid
den kunskap om dessa gudomar, som
behövs för att övervinna dem och
komma igenom.
Konsekvensen av dualismen mellan
ljusets och mörkrets värld är att det
nuvarande världstillståndet är ont såtillvida som dessa världar delvis har
blandats samman. Förlossningen pekar
hän mot deras slutliga åtskiljande.
Därigenom att Gud icke tänkes vara
materiens skapare och herre, blir det i
stället denna världens gud som får
spela rollen som världsbyggmästare ,
den så kallade Demiurgen - alltså en
ond gudom. Beträffande gnosticismen,
se även: Kunskap, sp.3314 ff.
Följder av gnostisk inflytelse i
kyrkan var sådana läror som att man
skulle avhålla sig från allal1anda mat
samt från äktenskap och sexualliv
m.m. Så litet som möjligt skulle man
befatta sig med materiens värld. I den
»kristna» gnosticismen kom Jesus att
bli den himmelske förlossaren, och
huvudvikten låg då icke på hans försoningsdöd utan på den sanningskunskap (gn6sis), som han bragte. - I
stället för i askes kunde gnostisk inflytelse även slå över i libertinism
(köttslig el. sinnlig friliet), vars tankegång var att själ och kropp tillliörde
två skilda världar och att själen inte
kunde besmittas av det som skedde på
kroppslig nivå.
Kampen mot gnostisk inflytelse
ligger bakom flera nytestamentliga
läroframställningar, t.ex. 1.Kor.8:1 ff.;
6:15 ff.; 1.Tim.4:1-S. I sitt första brev
kämpar aposteln Johannes mot gnostisk inflytelse på läran om Kristus, en
inflytelse som förde till förnekelse av
inkarnationens realitet, l.Joh.2:18 ff.;
4:2 ff. Villfarelserna i Kolosse synes ha
varit en religionsblandning med
lagiska, judiska element: omskärelse,
KoI.2:11, regler om mat och dryck och
om högtider, 2:16-17, asketiska regler,
som går långt utöver Mose lag,
2:20-23, falsk värdering av »furstar och
väldigheten> (de kosmiska änglamakterna), ängladyrkan, 2:1S,18;jfr 1:16, allt
i filosofisk dräkt, 2:8.
Paulus frånkänner denna gnostiskjudiska lära all auktoritet: den är till
sitt ursprung intet annat än mänskligt
påfund och mänsklig tradition, saknar
all gudomlig prägel och strider mot
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1 berett jordens krets gm sin v.
10:12
1 Finnes då ingen v. mer i Teman
49:7
1 Är deras v. uttömd
49:7
1 berett jordens krets gm sin v.
51:15
1 gm din v. och ditt förstånd
Hes. 28:4
1 stora v. varmed du drev köpenskap 28:5
1 Du var full med v.
28:12
1 förspillde din v. för pråls skull
28:17
1 s. fordrade v. i förståndet
Dan. 1:20
2 v. och makt böra hm till
2:20
2 han giver åt de visa deras v.
2:21
2 att du givit mig v. ocb förmåga
2:23
2 uppenbarad. icke i kraft av ngn v.
2:30
2 förstånd och v., lik gudars v.
5:11
2 befunnits hava övermåttan stor v.
5:14
8 V.en bar fått rätt av sina
Matt.11:19
8 Varifrån har han fått denna v.
13:54
8 vad är det för v. s. blivit
Mark. 6:2
8 och uppfylldes av v.
Luk. 2:40
8 J. växte till i ålder och v. och nåd
2:52
8 V.en har fått rätt av sina barn
7 :35
8 Därför bar ock Guds V. sagt
11 :49
8 sådana ord ocb sådan v.
21 :15
8 sju män fulla av v.
Apg. 6:3
8 icke stå emot den v. och den ande
6:10
8 (Gud) gav (Josef) v. inför Farao
7 :10
8 djup av rikedom och v.
Rom.11 :33
8 göra de visas v. om intet
l.Kor. 1:19
8 icke ledda av köttslig v.
2.Kor. 1 :12
8 med all v. och allt förstånd
Ef. 1:8
8 i allt slags andlig v.
Kol. 1:9
8 undervisa var mska med all v.
1 :28
8 fått namn om sig att vara v.
2:23
8 förmanen varandra i all v.
3:16
9 heliga skrifter giva dig v.
2.Tim. 3:15
8 efter den v. s. blivit hm
2.Pet. 3:15
8 om ngn av eder brister i v.
Jak. 1:5
8 v. kommer icke ned ovanifrån
3:15
8 den v. s. kommer ovanifrån är ren
3:17
8 att mottaga rikedom och v.
Upp. 5:12
8 v.en och tacksägelsen tillhöra
7:12
8 gäller att äga förstånd med v.
17:9

VISHETSLÄRA
Se även: Vishet, kunskap, värld, Grekland, filosof, epikure, stoiker, villolära,
parti, dårskap.

den undervisning som kommer från
Gud. Den mänskliga filosofi, som föredrogs i Kolosse, gjorde anspråk på att
vara i harmoni med »världselementeII)),
»världens makter» (ta stoicheia tOll
kosmou), Ko1.2:8,20; jfr GaI.4:3.
Detta är egentligen ett uttryck för de
grundbeståndsdelar , som hela världsalltet är sammansatt av - även människorna. Paulus använder det i överförd,
nedsättande betydelse, då han vill säga
att all lära som hör denna världen till
är förgänglig. Därunder sammanfattar
han dels lagen och dess föreskrifter,
GaI.4:3-S, dels all mänsklig visdom och
kunskap, som människan försöker
vinna och erfara utanför uppenbarelsen i Kristus, KoI.2:8,20. Beträffande
ordet stoicheion (plur. stoicheia), se
även ordanalys Makt 63.
Denna mänskliga, inomvärldsliga
filosofi är »tom», dvs. utan innehåll
och kraft, KoI.2:8, och den är »bedräglig»: den utlovar sanning, helighet, men
förmår inte skänka vad den lovar.
Kriteriet på dess falskhet och gagnlöshet är dess nedvärdering av Kristus,
Guds evige Son, skaparen, uppehållaren och fullkomnaren av allt i den
synliga och osynliga världen, i allt den
främste, 1:16-20; 2:18 f., samt dess
tendens att föra den troende bort från
livsgemenskapen med Kristus, 2:4 ff.,
18 f. Den kristna visdomen är ej filosofi, den är en person, Jesus Kristus,
som är Guds vishet förkroppsligad,
l.Kor.1 :24,30; KoI.2:3. Se: Vishet.
VISHETSLÄRA

1) philosophia, !/>tAoao!/>ia
kärlek till vishet; filosofi, vishetslära;
av: philosophos, en som älskar vishet;
filosof, vishetslärare (av: philos, se
Vän 14, och sophos, se Vis 5). I Kol.
2:8 står ordagrant: genom filosofien
(vishetsläran) och tomt bedrägeri
enligt människornas tradition, enligt
världens element (makter) och icke
enligt Kristus.
VISHETSLÄRA
1 gm tomma och bedrägliga v.

Kol. 2:8

VISKA
hs tjänare v.de med varandra
dem s. v. och mumla
ur stoftet v. fram dina ord

vad I hören V.s i edert öra
vad I haven v ..t i ngn öra

2.Sam.12:19
Jes. 8:19
29:4
Matt. 10:27
Luk.12:3

VISKNING
mitt öra förnam det likasom v.
en sakta v. är allt vi förnimma

Job

4:12
26:14

VISLIG
1) sophia, ao!/>ia
vishet, visdom. I KoI.4:S står ordagrant: Vandren i vishet mot dem [som
äro l utanför; Jak.3:13 i vishets saktmod. Se: Vis 6, Visdom 2, Vishet 8.
VISLIG
1 Skicken eder v.t mot dem s.
1 må han iv. t saktmod

Kol. 4:5
Jak. 3:13

VISS
-viss
oviss l.Kor.9:26
VISS
lika v.t s. jag släpper eder
2.Mos.10:10
beräkna ett v.t antal
12:4
ett v. t slags trä
15 :25
ett v. t belopp siklar efter
3. Mos. 5 :15
ett V.t antal grödor ban säljer
25:16
hs rätt inskränkt till v. tid
25:29
utse åt eder v.a städer
4.Mos.35:11
befinnes vara sant och v.t
5.Mos.13:14
då befinnes vara sant och v.t
17:4
v. skall han låta all frälsning
2.Sam.23:5
uppköpare hämtade v.t antal
l.Kon.l0:28
Konungarna hava helt v.t råkat 2.Kon. 3:23
så v.t s. jag i går såg Nabots
9:26
v.t för var dag, så länge han levde
25:30
förordnade v.a leviter
1.Krön.16:4
v.t antal till bestämt pris
2.Krön. 1:16
må konungen förordna v.a män
Est. 2:3
v.t ären I det rätta folket
Job 12:2
V.t kan du det
38:21
i deras mun är intet v.t
Ps. 5:10
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Visserligen - Vittna
Se, v.t slog han klippan
78:20
så v.t s. deras barn vid gröna
Jer.17:2
underhåll v.t för var dag
52:34
äta från en v. timme ena dagen
Hes. 4:10
dricka från en v. timme ena dagen
4: 11
V.t står det fast
17:10
ett V.t underhåll för var dag
Dan. 1:5
drömmen är v.
2:45
förkunna för dig vad v.t är
11:2
anslag intill en v. tid
11 :24
kungör jag vad v.t är
Hos. 5:9
uppgång v. s. morgonrodnadens
6:3
V.t är den överdragen med guld Hab. 2:19
överens om en v. dagspenning
Matt.20:2
Helt V.t skolen I vända mot mig Luk. 4:23
~t h~ta en v. Simon
Apg.l0:5
SJU soner aven v. Skevas
19:14
förde oss till en v. Mnason
21:16
~el.t v.t skan man få höra
21:22
l tvlst angående en v. J.
25:19
He~t v. t är denne en dråpare
28:4
utsatte de en v. dag för hm
28:23
så v ... Gud är en
Rom. 3:30
fullt v. om att vad Gud lovat
4:21
jag är v. om att varken död eller liv
8:38
vare fullt v. i sitt sinne
14:5
i H.J. v. om att intet i sig självt
14:14
v. om att I åren fulla av godhet
15:14
Om andra hava en v. rättighet l.Kor. 9:12
Så v. t s. det finnes sj älisk kropp
15 :44
så v. t finnes det ock en andlig
15 :44
om en v. man vållat bedrövelse 2.Kor. 2:5
i sitt sinne v. om att han hör K. till
10:7
lika V.t s. han själv hör K. till
10:7
lika V.t göra också vi det
10:7
Ihavenheltv.tfördragmedmig
11:1
Så v.t s. K. sannfärdighet är i mig
11 :10
i H. ar jag v. om att jag snart
Fil. 2:24
ligger däri en v. heder
Kol. 2:23
fullt v.a i allt s. är Guds vilja
4:12
lika v.t s. J. dött och uppstått l.Tess. 4:14
lika v.t skan Gud gm J. föra dem
4:14
Det är ettv.t ord
l.Tim. 3:1
jag är v. om att han är mäktig 2.Tim. 1:12
jag är v. om din lydaktighet
Filem. v.21
bestämmer han .•. åter en v. dag Hebr. 4:7
äro vi v.a om vad bättre är
6:9
på v.t sätt också Levi fått giva
7:9
dessa ord äro v.a och sanna
Upp.21:5
Dessa ord äro v.a och sanna
22:5

VISSERLIGEN
Nu är det v. sant att jag är
Rut 3:12
v., om han gör ngt illa
2.Sarn. 7 :14
Din sak är v. god och rätt
15:3
(Abisal) var v. mer ansedd
23:19
så gör du v. väl
l.Kon. 8:18
ty v. är han en gud
18:27
fruktade de v. H.
2.Kon.17 :33
v. var (Simri) icke förstfödd
l.Krön.26:10
så gör du v. väl däri
2.Krön. 6:8
skall v. ban dö gm sin missgärning Hes. 3:19
bliver v. denne borttagen gm sin
33:6
skan v. dö gm sin missgärning
33:9
Elias måste v. komma
Matt.17:11
v. finnas somliga s. gm födelsen
19:12
Elias måste v. först komma
Mark. 9:12
Antså är v. lagen helig
Rom. 7:12
tjänar jag v. med min håg Guds lag
7:25
icke hört predikas? Jo, v.
10:18
V. För sin otros skull'
11:20
talet om korset är v. dårskap
l.Kor. 1:18
gör v. väl i att icke komma vid
7:1
Vi veta v. att ingen avgud finnes
8:4
så beder v. min ande
14:14
är det nu v. överflödigt
2.Kor. 9:1
V. skulle jag icke vara en dåre
12:6
v. icke $iälv betungat eder
12:16
v. för att uppbygga eder
12:19
V. har allt detta fått namn om
Kol. 2:23
skilda v. för en kort tid
1.Tess. 2:17
hava v. somliga skjutit åsido
l.Tim. 1:19
upphäves v. en föregående stadga Hebr. 7:18
hade v. också det förra förbundet
9:1
fastän I v. redan kännen det
2.Pet. 1 :12
fastän v. i dem finnes ett och annat
3:16
då gören I v. väl
Jak. 2:8
Om du v. icke begår äktenskapsbrott
2:11

VISSHET
Se även: Frälsningsvisshet.
-visshet
förståndsvisshet Ko1.2:2
ovisshet Joh.1O:24
trosvisshet Hebr.1O:22
VISSHET

el. övertyga; pass. vara full t viss el.
övertygad, Rom.4:2l; 14:5; Ko1.4:l2
(av: pleres, full, och pherö, föra). Jfr
Förståndsvisshet l, Trosvisshet 1, samt
art. Frälsningsvisshet.
3) pistoö, 11WTOW
göra. trogen el. trofast; göra trovärdig
el. tillförlitlig; förvissa, övertyga; pass.
övers. få visshet om; av: pistos, se Tro
(verb) 9.

Jes.l:18; PS.Sl :9. Gudomlig härlighet,
Dan.7:9, Jfr Mark.9:3. Gudomlig visdom, Upp.l:14.
Vita ting i Uppenbarelseboken
Vitt huvud och hår, Upp.l:14. Vit
sten, 2:17. Vita kläder, 3:4,5,18; 4:4.
Vit häst, 6:2; 19:11,14. Vit fotsid
klädnad, 6:11; 7:9,13. Vit sky, 14:14.
Vit tron, 20: 11.

VISSHET
1 skaffen eder ytterligare v.
l.Sam.23:22
1 när I haven fått v.
23:23
1 fick så full v. om att Saul kommit
26:4
2 helig ande och med full v.
1.Tess. 1:5
3s.duharfåttv.om
_
2.Tim.3:14
2 bevara full v. i sitt hopp
Hebr. 6:11

alla diur s. ngt V.t fanns på
l.Mos.30:35
skalade på dem v.a ränder
30:37
i det han blottade det v.a på käpparna 30:37
hs tänder v.a av mjölk
49:12
var handen v. ss. snö
2.Mos. 4:6
liknade korianderfrö, det var V.t
16:31
rosenrött och V.t garn och gethår
25:4
av tvinnat v.t garn och av mörkblått
26:1
förlåt av ... tvinnat v.t garn
26:31
av tvinnat V.t garn
26:36; 27:9,16,18
av det mörkblåa och det v.a garnet
28:5
av guld... och tvinnat v.t garn
28:6,8
av tvinnat v.t garn skall du göra
28:15
rutig livklädnad av v.t garn
28:39
göra en huvudbindel av V.t garn
28:39
mörkblått och v.t garn
35:6
s. hade i sin ägo v.t garn
35:23
spunno med sina händer ...v.t garn
35:25
brokiga vävnader av ...v.t garn
35:35
av tvinnat v.t garn gjorde man dem
36:8
förlåten av ... tvinnat v.t garn
36:35
av tvinnat v.t garn
36:37' 38:9 15 18
mörkblått och V.t barn
"38~23
Efoden... tvinnat v.t garn
39:2
väva in i det mörkblåa och v.a garnet 39:3
skärpet av ... tvinnat v.t garn
39:5
i konstvävnad av tvinnat V.t garn
39:8
huvudbindeln av v.t garn
39:28
högtidshuvorna av v.t garn
39:28
linnebenklädema av tvinnat v.t garn
39:28
bältet av tvinnat v.t garn
39:29
om det är en v. fläck s. synes
3.Mos.13:4
finner en v. upphöjning på huden
13:10
Hela hs kropp blivit v.
13:13
och stället bliver v.t
13:16
angripna stället blivit V.t
13:17
en v. upphöjning visar sig
13:19
finner att v.t hår saknas där
13:21
ärrbildningen bliver rödvit eller v.
13 :24
finner att v.t hår saknas
13:26
på sin kropps hud får v.a fläckar
13:38
Mirjam v. ss. snö av spetälska
4.Mos 12:10
I s. riden på v.a åsninnor
Dom: 5 :10
v. ss. snö av spetälska
2.Kon. 5:27
i V.t och karmosinrött garn
2.Krön. 2:14
förlåten av.o.v.t garn
3:14
sångarna klädda i V.t linne
5:12
tapeter ...uppsatta med v.a och
Est. 1:6
på pelare av v. marmor
1:6
golv inlagt med grön och v. marmor
1:6
v.t tyg och mantel av V.t och
8:15
bliver v.are än snö
PS.51:9
Låt dina kläder vara v.a
Pred. 9:8
Min vän är strålande v. och röd
HV. 5:10
Hs ben äro pelare av v.aste marmor
5:15
kunna de bliva ss. v. ull
Jes. 1:18
de voro v.are än mjölk
Klag. 4:7
hästar, röda, bruna och v.a
Sak. 1:8
för den tredje vagnen v.a hästar
6:3
de v.a följa efter dem
6:6
icke göra ett hår vare sig v.t
Matt. 5:36
(J.) kläder blevo v.a ss. ljuset
17:2
hs kläder voro v.a ss. snö
28:3
!däder glänsande och mycket v.a Mark. 9:3
mgen valkare kan göra kläder så v.a
9:3
klädd i en v. fotsid klädnad
16:5
hs kläder blevo skinande v.a
Luk. 9 :29
fick se två änglar i v.a kläder
Joh.20:12
stodo två män i v.a kläder
Apg. 1 :10
!tuvud och hår V.t ss. v. ull
Upp. 1:14
lag skall giva hm en v. sten
2:17
skola vandra med mig i v.a kläder
3:4
han skall bliva klädd i v.a kläder
3:5
köper v.a kläder att kläda dig i
3:18
24 äldste, klädda i v.a kläder
4:4
Då fick jag se en v. häst
6:2
gavs en v., fotsid klädnad
6 :11
de voro klädda i v.a, fotsida kläder
7:9
s., äro klädda i de v.a, fotsida
7 :13
~ort dem v.a i Lammets blod
7 :14
J~ fick se en v. sky
14:14
fIck där se en v. häst
19:11
på v.a hästar de himmelska
19:14
~ädda i fint linne, v.t och rent
19:14
Jag såg en stor v. tron
20:11

VISSLA
bliva häpen och v.
l.Kon. 9:8
man v.r åt hm på platsen där han Job 27:23
v. vid tanken på alla dess plågor
Jer.19:8
v. vid tanken på alla dess plågor
49: 1 7
häpna och v. vid tanken på dess plågor 50:13
v. och skaka huvudet åt dottern Klag. 2:15
de v. och bita samman tänderna
2:16
Köpmärmen... v. åt dig
Hes.27 :36
v. åt den och slå ihop händerna
Sef. 2:15

VISSNA
-vissna
förvissna Ps.102:l2
förvissnad Matt.l2:l0
VISSNA
Uppdelning: vissna; vissna bort.
VISSNA
Job 8:12
måste den v. före allt gräs
vars löv icke v.
Ps. 1:3
37:2
ss. gröna örter v. de
lika gräs på taken s. v.r förrän
129:6
ss. en terebint med v.de löv
Jes. 1:30
torr ökenmark ... brodden v.r
15:6
strålande härlighets v.nde blomster
28:1
strålande härlighets v.nde blomma
28:4
34:1
lik v.de löv från vinrankan
34:4
lik v.de blad ifrån fikonträdet
64:6
Vi v.de allasammans ss. löv
Jer. 8:13
utan till och med löven v.de
Hes.47:12
fruktträd vilkas löv icke v.
all fröjd har v.t och flytt
Joel 1:12
frätte ricinbusken så den v.de
Jona 4:7
VISSNA (bort)
moder s. fick barn v.r bort
l.Sarn. 2:5
främlingarnas mod v.de bort
2.Sam.22:46
lik ett blomster ...v.r bort
Job 14:2
ovantill v.r hs krona bort
18:16
likasom axens toppar v. de bort
24:24
främlingarnas mod v.de bort
PS.18:46

VISTAS
Jag har V.ts borta hos Laban
l.Mos.32:4
(Josef) v.des i sin herres hus
39:2
när en främling v. hos eder
4.Mos.15:14
medan hon v. i sin faders hus
30:4
~ och v. i sin faders hus
30:17
mom vilken han v. någonstädes 5.Mos.18:6
till Moabs land och v.des där
Rut 1:2
från det ställe där hon hade V.ts
1:7
Saul v.des vid Gibeas gräns
1.Sam.14:2
på vilket ställe (David) nu v.
23:22
dina herdar v. ts i vårt grannskap
25:7
tid vi v.des i deras grannskap
25:16
så att jag får v. där
27:5
v.des Genubat i Faraos hus
1.Kon.11:20
medan. han ännu v.des i Jeriko 2.Kon. 2:18
med dItt husfolk och v. var du kan
8:1
v.des i filisteernas land i $iu år
8:2
v.des om natten runt omkring l.Krön. 9:27
sångarna v.des i kamrarna
9:33
tyriema s. v.des där, förde in
Neh.13:16
och intet människobarn där v.
Jer.49:18
intet människobarn där v.
49:33; 50:40
v.des alltid bland gravarna
Mark. 5:5
(Johannes) v.des i öknen
Luk. 1 :80
där v.des (J.) med dem och döpte Joh. 3:22
(Herodes) v.des där
Apg.12:19
(Barjesus) v.des hos landshövdingen
13:7
v.des de där en längre tid
14:3
v.des de där hos lärjungarna
14:28
v.des fortfarande i Antiokia
15:35
~ den staden v.des vi ngn tid
16:12
där (Troas) v.des vi i sju dagar
20:6
Sedan (Festus) V.ts hos dem
25:6
nu i flera dagar v.des där
25:14
utan fruktan kunna v. hos eder 1.Kor.16:10

1) [kun], 11J
nif. vara fast, stå fast; i l.Sam.23:23;
26:4 nif. part. nä]son, fast; fastslagen,
säker; i 23:22 hif. göra fast; slå fast
(=konstatera); övers. skaffa sig visshet.
I 23:23; 26:4 står: 'äl-nä!:>-on, till (dess
att saken är) fastslagen el. säker; på det
förra stället övers. när I haven fått
visshet; på det senare stället står uttrycket i. anslutning till verbet jä~a',
forstå; kanna, veta; övers. få full vissh~t. Se t.ex. Fast 1, Stadig 7, Säker 4,
Vila (verb) 15.
2) plerophoria, 11AT/poI/Jopia
(högsta) fullhet, överflöd; full visshet
el. övertygelse; av: plerophoreö, fylla
helt; fullföra, fullborda; helt förvissa

VIT
-vit
rödvit 3.Mos.13:24
snövit Jes.l :18
Vit
Vit såsom snö (snövit)
Gudomligt straff, 2.Mos.4:6; 4.Mos.
12:10; 2.Kon.S:27. Gudomlig rening,
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VISTELSE
allt ifrån v.n vid Horebs berg
2.Mos.33:6
första tiden av sin v.
2.Kon.17:25
under min v. hos eder led brist 2.Kor.11:9

VISTHUS
välsignelsen i dina v.
när våra v. äro fulla
de hava varken v. eller lada

5.Mos.28:8
Ps.144:13
Luk.12:24

VITMENING
Var är nu v.en I ströken på
väggen s. I beströken med v.
på dem s. bestrukit den med v.

Hes.13:12
13:14
13:15

VITNA
håret på angripna stället V.t
håret därpå icke har v.t
och ser att håret där har V.t
finner att håJ;et därpå har v.t
finner att håret på fläcken V.t
v.de äro deras rankor
fälten buru de V.t till skörd

3.Mos.13:3
13:4
13:10
13:20
13:25
Joel 1:7
Joh. 4:35

VITSORD

VIT

1) syn{stemi,

UVViUTT/Ilt

ställa el. föra samman (t.ex. en person
med en annan); förorda, rekommendera, anbefalla; här övers. giva gott
vitsord; pass. få gott vitsord; av: prep.
syn, (tillsammans) med, och histemi,
ställa. Jfr Anbefallningsbrev 1 samt
art. Kristus-brev. Se: Anbefalla 4.
VITSORD
1 s. giva sig själva gott v.
2.Kor.10:12
1 s. giver sig själv gott v.
10:18
1 utan den s. H. giver sådant v.
10:18
1 Jag hade bort få gott v. av eder
12:11

VITT
en dagsresa v. på vardera
Min mun är v. upplåten
har jag så v. jag förmått
sina vingar 20 alnar v.
låt din mun v. upp
drager ut så v. s. jorden når

4.Mos.11:31
l.Sarn. 2:1
l.Krön.29:2
2.Krön. 3:13
PS.81:11
Hab. 1:6

VITTNA
Se även: Vittnesbörd.
VITTNA

1) 'änä, n j))
svara; vittn~, betyga. Se t.ex. Bönhöra 2, Döma 5, Ord 21, Ropa 9, Vittne l.
T

2)

'eg, ,

V.

vittne; vittnesbörd; av: ['ud], se 3. Se
t.ex. Bevis l, Vittne 2.
3) ['ug], , 1))
grundbet. trol. återvända, säga el. göra
oml~en osv:; här hif. vittna, betyga,
forsakra, VIttna, avlägga vittnesbörd
(om); i l.Kon.2l :10,13 i betydelsen:
vittna emot. Se: Uppehålla 6, Varna 1,
Vittne 3, Vittnesbörd 6.
4) martyreä, ;WPTlfP€W
vara vittne, vittna; vittna om; av: martys, se 7. Se: Bevisa 29, Tillstå 1, Vittnesbörd 9.
5) katamartYrt?ö, KaTaJlapTVp€W
vittna mot; av: prep. kata, här med
betydelsen: mot, och martyreö, se 4.
6) pseudomartyreä, l/IEVÖO/lapTVp€W
vara ett falskt vittne, vittna falskt, bära
falskt vittnesbörd. Se vidare: Falsk 10.
7) mdrtys, JlUPTVC;
vittne (till el. om något). Se: Vittne 5,
Vittnesbörd 16.
8) martyria, JlapTVp ia
vittnande; vittnesbörd' av: martyreö
se 4. Se: Vittne 8, Vitt~esbörd 8.
'
9) diamartyromai, ö wJlapTVpOJlat
ingående el. högtidligen betyga el. försäkra; här i betydelsen: bekräfta med
vittnesbörd, vittna om. Se vidare: Uppmana 4.
VITLÖK
Vitlöken odlades mycket bl.a. i Egyp- 10) utf.ord.
ten och hörde till de grönsaker som 11) symmartyreä, UVJlJlapTVp€W
israeliterna längtade tillbaka till under vittna med; av: prep. syn, (tillsamökenvandringen, 4.Mos.ll :5. I Israel mans) med, och martyreö, se 4. Se:
växte vitlöken även vilt. Den hade . Vittnesbörd 11.
12) diabebaioomai, ö w~E~at6oJlat
vackra vita eller ljusröda blommor med
stark doft och förekom i många olika fast betyga el. försäkra. Se vidare:
Kraft 34.
arter. 4.Mos.ll :5.
13) I Uoh.S:8 står ordagrant: och de
VITMENA
tre äro till (=inriktade på) det ena (=på
bygger upp en mur, v. den
Hes.13:1O
skrevo på den v.de väggen
ett och det samma).
Dan. 5:5
s. ären lika v.de gravar
Gud skall slå dig, du v.de vägg

Matt.23:27
Apg.23:3

VITMENARE
må du säga till dessa v.
det är ute med dess v.
profeter de hava tjäna dem ss. v.
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Hes.13:11
13:15
22:28

VITTNA
1 icke v. så i ngn sak
2 kan v. om ngt
1 träder upp för att v. mot
1 när H. bar v.t emot mig
1 v.en nu mot mig inför H.
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2.Mos.23:2
3.Mos. 5:1
5.Mos.19:16
Rut 1:21
l.Sarn.12:3

Vittne - Vittnesbörd

l) 'ana, i1 l V
svara; vittn;,T betyga. Se vidare: Vittna 1.
2) 'eg, 1 p.
vittne; vittnesbörd; av: ['ug], se 3. Se
t.ex. Vittna 2, Vittnesbörd 1.
2a) 'ega, il ~ ~
vittnesbörd (i betydelsen: tecken, minnesmärke); fem. av 'e<}, se 2. Se:
Vittnesbörd la.
3) ['ug], 1 1 V
hif. betyga, försäkra, vittna, avlägga
vittnesbörd; tillkalla som vittne, taga
till vittne. Se vidare: Vittna 3.
4) utf.ord.
Övers. ))Vare (el. är) vittne» saknar
motsvarighet i den hebreiska grundtexten men finns i LXX. Den kan föras
tillbaka på l.Sam.12:5, där grt. har
'e<}, se 2.
5) rruirtys, IHiprvr;
(el. martyr) vittne (till el. om något).

VITTNE
1 min rättfärdighet mitt v.
l.Mos.30:33
2 ett v. mellan mig och dig
31 :44
2 Detta röse v. mellan mig och dig
31:48
2 är dock Gud v. mellan mig och dig 31:50
2 detta röse vare ett v.
31 :52
2a och stoden vare ett v.
31 :52
2 bliva ett orättfärdigt v.
2.Mos.23:1
2 intet v. finnes mot henne
4.Mos. 5:13
2 efter v.rs utsago. dräpa dråparen
35:30
3 him. och jord till v.n
5.Mos. 4:26
2 Efter två eller tre v.ns utsago
17:6
2 dömas efter ett v.s utsago
17:6
2 v.nas hand lyftas mot hm
17:7
2 allenast ett v. träder upp
19:15
2 Efter två eller tre v.ns utsago
19:15
2 Om ett orättfärdigt v. träder upp
19:16
2 V.t befinnes vara falskt v.
19:18
3 tager him. och jord till v.n
30:19
2 denna sång ett v. mot Israels
31 :19
2 till ett v. mot dig
31:26
3 taga htm. och jord till v.n
31:28
3 ord s. jag gör till v,n mot eder
32:46
2 utan till att vara ett v.
Jos.22:27
2 ett v. mellan oss och eder
22:28
2 Ett v. är det mellan oss
22:34
2 I åren själva v.n mot eder
24:22
2a denna sten skall vara v. mot oss
24:27
2a den skall vara v. mot eder
24:27
2 I ären v.n till att jag köpt
Rut 4:9
2 I ären i dag v.n härtill
4:10
2 H. vare v. mot eder
l.Sam.12:5
2 hs smorde vare ock v. denna dag
12:5
4 Ja, H. vare v.
12:6
4 H. v. mellan mig och dig
20:23
4 H. vare v. mellan mig och dig
20:42
2 Nya v.n mot mig skulle du då
Job 10:17
2 redan nu i himmelen mitt v.
16:19
2 mot mig uppstå falska v.n
PS.27:12
2 Orättfärdiga v.n träda fram
35:11
2 trofast är v.t i skyn
89:38
2 ett falskt v. talar svek
Ords.12:17
2 Ett sannfärdigt v. ljuger icke
14:5
2 men ett falskt v. främjar lögn
14:5
2 Ett sannfärdigt v. räddar liv
14:25
2 Ett falskt v. bliver icke ostraffat
19:5
2 Ett falskt v. bliver icke ostraffat
19:9
2 Ett ont v. bespottar vad rätt är
19:28
2 Ett lögnaktigt v. skall förgås
21 :28
2 taga mig pålitliga v.n
Jes. 8:2
2 ställa fram sina v.n och bevisa
43:9
2 I ären mina v.n, säger H.
43:10,12
2 I ären ju mina v.n
44:8
2 satt till ett v. för folken
55:4
2 tillkallade v.n och vägde
Jer.32:10
2 de v.n s. underskrivit köpebrevet
32:12
2 Köp åkern och tag v.n därpå
32:25
2 tillkalla v.n i Benjamins land
32:44
2 H. vare sannfärdigt v.
42:5
2 vare H. ett v. mot eder
Mika 1:2
3 H. vare v. mellan dig och
Mal. 2:14
2 ett snarfärdigt v. mot trollkarlar
3:5
5 efter två eller tre v.ns
Matt.18:16
6 många falska v.n trädde fram
26:60
5 Vad behöva vi mer några v.n
26:65
5 Vad behöva vi mer några v.n Mark.14:63
7 från begynnelsen åsyna v,n
Luk. 1:2
8 Han kom ss. ett v.
Joh. 1:7
5 undfå kraft och bliva mina v.n Apg. 1:8
5läto de falska v.n träda fram
6:13
5 v.na lade av sina mantlar
7:58
5 av Gud utvalda till v.n
10:41
5 s. äro hs v.n inför folket
13:31
5 hs v. inför alla mskor
22:15
5 när Stefanus', ditt v.s, blod utgäts 22:20
5 jag har velat utse dig till ett v.
26:16
9 ss. ett v. inför små och stora
26:22
5 (Gud) är mitt v.
Rom. 1:9
6 befinnas vara falska Guds v.n l.Kor.15:15
5 kallar Gud till v. över
2.Kor. 1:23
5 efter två eller tre v.ns utsago
13:1
5 Ty Gud är mitt v.
Fil. 1:8
5 Gud är vårt v.
1.Tess. 2:5
5 I själva ären våra v.n
2:10
10 och Gud är vårt v.
2:10
5 styrkes av två eller tre v.n
l.Tim. 5:19
5 inför många v.n avlagt den goda
6:12
5 fått betygat av många v.n
2.Tim. 2:2
5 efter två eller tre v.ns
Hebr.10:28
5 omkring oss en så stor hop av v.n
12:1
5 JK., det trovärdiga v.t
Upp, 1:5
5 Antipas, mitt v., blev dräpt
2:13
5 det trovärdiga och sannfärdiga V.t
3:14
5 mina två v.n profetera
11:3
10 Dessa v.n äro de två olivträd
11:4
5 kvinnan drucken av J. v.ns blod
17:6

N. T.
Också här talas ofta om rättsvittnen, t.ex. i processerna mot Jesus,
Matt.26:59 ff.; Mark.14:57 ff., och
Stefanus, Apg.6:13 f.; 7:58. När det
gällde församlingstukt, skulle vittnen
tas i bruk, och i överensstämmelse med
gammaltestamentlig praxis två eller
tre, Matt.18:16; l.Tim.5:19. Tre
besök, motsvarande tre vittnen, måste
till innan Paulus var redo att 1;>ruka sin
myndighet i sin församlingstukt gentemot korintierna, 2.Kor.13:1.

Paulus åberopar ofta Gud som vittne till bekräftelse av det han skriver,
Rom.l :9; 2.Kor.1 :23; Fil. I :8; l.Tess.
2:5-10. Det rättsliga momentet träder
här i bakgrunden. När det gäller bevittning av dop, av invigning till en speciell
församlingstjänst eller av kristlig vandel, står både rättsliga och religiösa
fakta för tanken, l.Tim.6:12; 2.Tim.
2:2; l.Tess.2:10.
I Hebr.12:1 talas om en »hop av
vittnen». Dessa döda troshjältar från
gamla förbundet vittnar om konkreta
fakta, men också om osynliga värden
som endast anas i tro, kap.l1. Detta
ställe bildar på många sätt en bro över
till den rent religiösa betydelsen av
orden »vittne» och »vittnesbörd».
a. Människor som vittnen.
I de nytestamentliga skrifterna är
de grekiska termerna för vittnestjänsten särskilt flitigt nyttjade av
Lukas och Johannes.
Hos Lukas, som i sina skrifter uppmärksammar den historiska grundvalen
för tron, är lärjungarna vittnen både
om vad som har hänt och om dessa
händelsers
trosrnässiga
betydelse.
Ordet »vittne» har här ofta dubbelbetydelsen: ögonvittne och bekännelsevittne. I sådana fall sammanfaller
ordet »vittne» med ordet »apostel» (i
sträng betydelse = en av de tolv).
Apostlavittnet måste vara uttryckligen
kallat till vittne om de heliga Skrifternas uppfyllelse i Jesus Kristus och ha
varit tillsammans med honom under
hans jordiska levnad och verksamhet,
Luk.24:44-48; Apg.1 :8,21 f., och förutsätts ha fått en speciell utrustning
för vittnesuppdraget genom Andens
gåva, Luk.24:49; Apg.5:32. Detta uppdrag har obegränsad räckvidd, det
gäller icke endast judarna, utan alla
folk intill jordens ändar, 1:8. Apostlarna skall vara vittnen om Jesu liv och
gärning, om hans korsfästelse, uppståndelse och himmelsfärd, 10:39;
1:22; 2:32; 3:15; 5:31. Därtill skall de
vittna om Jesus som den yttersta
tidens domare, 10:42. På så sätt blir de
vittnen om att de historiska sakförhållandena har betydelse för tid och
evighet.
Ä ven andra än de tolv benämns av
Lukas med vittnesnamnet, t.ex.
Paulus, Apg.22:15; 26:16. Han är
ögonvittne om den Uppståndne på
grund av upplevelsen på vägen till
Damaskus. Men i huvudsak är han
bekännar-vittne_ Som ett sådant vittne
omtalas också Stefanus, 22:20. I detta
fall gränsar betydelsen av martys,
vittne, hän emot det senare kyrkliga
bruket av ordet: blodsvittne, martyr
(se d.o.).
Johannesskri[terna
betonar en
annan sida av vittnesuppdraget. Här
8an1las intresset, ej först och främst om
att berätta vad Jesus gjorde (se dock
Joh.15:27; 21:24), utan om vem Jesus
är. Det vittnas om att Jesus är Guds
Son, 1 :34, att han är av evighet, 1:15,
och har sänts till världen för att vara
ljuset i mörkret, 1:1-9; 8:12; 9:5;
12:35 f.,46, att han är världens frälsare
och förmedlar evigt liv, I.Joh.4:14;
5:11. Se även: Joh.10:25; 15:26.
Johannes döparen skulle vittna om
Jesus, J oh. I :6 f., likaså lärj ungarna,
som hade varit tillsammans med Jesus

6185

6186

6187

6188

1 din egen mun har V.t mot
2.Sam. 1:16
3 låten dem v. emot (Nabot) 1.Kon.21:1O
3 de onda männen v.de mot Nabot 21:13
1 dina läppar v. emot dig
Job 15:6
1 Deras uppsyn v.r emot dem
Jes. 3:9
1 våra synder v. emot oss
59:12
10m än våra missgärningar v.
Jer.14:7
1 Israels stolthet v.r emot
Hos. 5:5
1 Israels stolthet v.r emot hm
7:10
4 Så v.en I om eder själva
Matt.23:31
5 med det s. dessa v. mot dig
26:62
5 huru mycket de hava att v. mot
27:13
6 väJ v.de många falskt
Mark.14:56
6 stodo upp och v.de falskt
14:57
5 med det s. dessa v. mot dig
14:60
7 I kunnen v. härom
Luk.24:48
4 för att v. om ljuset
Joh. 1:7
4 men han skulle v. om ljuset
1:8
4 Johannes v.r om (J.)
1:15
8 detta är vad Johannes v.de
1:19
4 Johannes v.de: Jag såg A. ss.
1:32
4 v. t att denne är Guds Son
1 :34
4 vad vi hava sett, det v. vi om
3:11
4 s. du har v.t om, han döper
3:26
4 sett och hört. det v.r han om
3:32
4 v.de att han sagt henne allt
4:39
4 J. v.de själv att en profet icke
4:44
4 Om jag själv v.r om mig
5:31
4 en annan s. v.r om mig
5:32
4 han har v.t för sanningen
5:33
4 gärningar jag gör, de v. om mig
5:36
4 Fadern har själv v.t om mig
5:37
4 det är dessa s. v. om mig
5:39
4 mig hatar hon eftersom jag v.r
7:7
4 Du v.r om dig siälv
8:13
4 Om jag än v.r om mig själv
8:14
8 vad två mskor v., säller ss.
8: 1 7
4 Här är jag s. v.r om mig
8:18
4 om mig v.r också Fadern
8:18
4 De gärningar ...v. om mig
10:25
4 då skall han v. om mig
15:26
4 Också I kunnen v.
15:27
4 att jag skall v. för sanningen
18:37
4 han har v. t därom
19 :35
4 den lärjungen s. v.r om detta
21:24
7 v. om (J.) uppståndelse
Apg. 1:22
7 därom kunna vi alla v.
2:32
7 därom kunna vi siälva v.
3:15
7 Om allt detta kunna vi v.
5:32
7 Vi kunna själva v. om vad (J.)
10:39
9 att v. om Guds nåds evangelium
20:24
10 v. om vad du sett och hört
22:15
9 ss. du V.t om mig i Jerusalem
23:11
4 så måste du ock v. i Rom
23:11
10 v. både om huxu du sett mig
26:16
9 v.de han för dem om Guds rike
28:23
4 s. lagen och pl';'ofeterna v.
Rom. 3:21
11 A. själv v.r med vår ande
8:16
4 vi hava v.t mot Gud
l.Kor.15:15
4 därom kan jag v.
2.Kor. 8:3
4 KJ. s. v.de med den goda
l.Tim. 6:13
12 med kraft v.r härom
Tit. 3:8
4 Härom v.r jämväJ den h.A.
Hebr.10:15
7 en s. v.r om K. lidanden
l.Pet. 5:1
4 vi v. därom och förkunna
l.Joh. 1:2
4 vi v. om att Fadern sänt
4:14
4 A. är den s. v.r
5:6
4 tre äro de s. v.: A., vattnet
5:7
13 de tre v. ett och detsamma
5:8
4 att han har V.t om sin Son
5:9
4 v.de om den sanning s. bor 3.Joh. v.3
4 V.t om din kärlek
v.6
4 v.r och frambär Guds ord
Upp. 1:2
4 att i församlingarna v. om
22:16

VITTNE
Se även: Vittnesbörd.
Trofasta vittnen
l) Noa, 2.Pet.2:5, i en ogudaktig
samtid. 2) Josef, I.Mos.39:2-9, i ett
främmande hus. 3) David, I.Sam.16:
14-23, i konungens palats. 4) Daniel,
Dan. I :8, i hednisk omgivning. 5) Antipas, Upp.2:13, där varest Satan bor.
VITTNE

Se: Vittna 7, Vittnesbörd 16 samt Martyr.
6) pseudomartys, 1J; Eva o/J.aprvr;
lögnaktigt el. falskt vittne. Se vidare:
Falsk Il.
7) au top tes, aVr61Tr71r;
som ser själv (med egna ögon); ögonvittne; plur. autoptai, övers. åsyna
vittnen; av: autos, själv, och roten opt-,
se.
8) martyria, /J.aprvpia
vittnande; vittnesbörd. I Joh.I:7 står
ordagrant: till ett vittnesbörd. Se: Vittna 8, Vittnesbörd 8.
9) martyromai, /J.aprvpo/J.at
kalla fram ett vittne, taga till vittne;
(högtidligen) betyga, försäkra; här
part. martyromenos, övers. såsom ett
vittne. Se vidare: Uppmana 7.
lO) utf.ord.

VITTNESBÖRD
Se även: Vittna, vittne, betyga, bekräfta, lag, Skriften, förkunna, evangelium, apostel, lära, lärare, nussJOn,
martyr, uppenbara, Jesus Kristus,
Ande (Guds).
Vittnesbörd, vittnen
Grundtextens ord för vittna, vittne
och vittnesbörd (se ordanalyser) är
liksom de svenska orden till sitt ursprung utpräglade rättstermer. Ett
vittne är först och främst en som kan
avge ett uttalande i rätten på grundval
av ting som han personligen har sett
eller hört rörande en sak. Termen
brukas i första hand om ett bevisvittne
(i synnerhet kärandepartens) i en
process, därnäst även om t.ex. ett
bestyrkande vittne vid ingående av
kontr.akt. Vittne kan vidare den kallas
som berättar för andra om fakta han
själv har erfarit eller upplevt. Slutligen
kan man vara vittne för meningar,
sanningar och värden som man har
blivit övertygad om, utan att de låter
sig exakt bevisas.
G.T.

Som bevismedel i rättssaker anlitades vittnen, men vittnesbördet blev
beviskraftigt först när två eller tre
vittnen var hörda, och när dessa
stämde överens, 5.Mos.17:6; 19:15.
Falska vittnen straffades strängt,
19:16 ff. Dekalogens bud: »Du skall
icke bära falskt vittnesbörd mot din
nästa», 2.Mos.20:16 (i vår tid ofta mer
generellt utformat till: »Du skall icke
ljuga»), har otvivelaktigt sitt ursprung i
rättsliga sammanhang.
Personer kunde även kallas till
vittnen med anledning av köpekontrakt eller äktenskapsförklaring, Rut
4:9 ff. Gud åberopades ofta som förbundsvittne, l.Mos.31 :50 m.fl. ställen.
Som uttryck för en vittnestjänst i
missionerande mening används de
hebreiska termerna för »vittne», »vittnesböni» nästan icke alls. Detta sammanhänger med det förhållandet att
förbundet i G. T. var begränsat till det
utvalda folket. Den missionerande vittnestjänsten bland folken betingas i den
bibliska frälsningshistorien av messiastidens inbrott. Antydningar om missionerande vittnestjänst finns dock. Av
särskilt
intresse
är Jes.43:9-13;
44:7-11. Här upprullas bilden av ett
rättssammanträde, där Herren är
domare. Alla folkslag skall ställa fram
vittnen för sina gudar, medan Guds
utvalda folk skall vittna för den ende
sanne, levande Guden, han som har
utvalt det och fört det frälst genom
alla svårigheter. Detta är ett faktum
som endast är uppenbart för tron,
43:8. Den kommande Messias skall bli
ett sådant vittne för alla folkslag, 55 :4.

Vittnesbörd
Mose(s), v.23-28. Rahab, v.31. Gideon,
Barak, Simson, Jefta, David, Samuel,
profeterna, v.32. Job, Jak.S:I1.
Daniel, Dan.1:8.
Exempel på goda vittnen i N. T.
Johannes
döparen, Joh.I:7 f.
Apostlarna, Apg.S :29-32. Stefanus,
Apg.22:20; 6:8,10. Antipas, Upp.2:13.

ända från början, 15:27. Visserligen
hade även Jesu fiender varit ögonvitt.
nen, men endast lärjungarna såg i tro
Jesu härlighet, I :14. Eftersom det icke
endast rör sig om Jesu liv på jorden,
utan också om vem Jesus är och vad
han betyder genom alla tider, står
möjligheten att vittna öppen för varje
troende.
Begreppet vittnesbörd vidgas här
alltså utöver det rent historiska vittnesbegreppet och blir ett klart utformat
religiöst sådant - ett vittnesbörd om
vem Jesus är för den som har sett hans
»härlighet», dvs.
personhemlighet.
Martyria, vittnesbörd, har denna speciella betydelse hos Johannes, motsvarande hans bruk av martyre in ,
vittna.
Uppenbarelseboken visar att de troende blir vittnen först när de missionerar, och alldeles särskilt när de i denna
vittne stj änst är trogna intill döden,
Upp.17 :6; 11 :3; 21:3. Vittnena kan bli
blodsvittnen (martyrer). Men det är
därför att de vittnar, som de måste dö;
det är icke därför att de dör, som de
vittnaL Denna senare synpunkt uppträder först längre fram i kyrkans
historia.
I Mark.6:11 framhålls det att detta
att icke ta emot vittnena skall bli ett
vittnesbörd mot dem som bortvisar
dem. Överhuvudtaget skall onda gärningar på domens dag bli ett anklagelsevittnesbörd, J ak.S :3.
Petrus kallar sig själv »en som vittnar om Kristi lidanden», 1.Pet.S:1. Han
kan vittna både om Jesu lidandeshistoria och om sina egna lidanden för
Kristi skull. Får någon lida för det
namnets skull, skall han med sin glädje
och lovprisning vittna om den heder
detta är, 4:13 ff.
Apostlarna var fullt medvetna om
det stora ansvaret i att vara Guds
vittnen. De kunde icke tiga med vad de
hade hört och sett, Apg.4:20. Men de
kunde ej heller lägga något därtill. Alla
välmenta »fromma lögner» skulle vara
majestätsförbrytelse. Sålunda uttalar
Paulus, att om Kristus icke hade uppstått från de döda, så skulle apostlarna
vara falska vittnen om Gud när de
vittnade om Kristi uppståndelse,
1.KoL1S:1S. »Men nu har Kristus uppstått från de döda», v.20. Det är icke
möjligt att avge en mer högtidlig förklaring om det apostoliska vittnesbördets sannfärdighet.
b. Den treenige Guden som vittne.
Gud vittnar i Israels historia och
genom sina fromma i gamla förbundet,
Apg.13:22; HebL11 :2,4,5,39. Som
Jesu Kristi Fader vittnar Gud om sin
Son, Joh.S:32,37; 8:18. Gud ger hedningarna vittnesbörd genom att sända
dem Anden, Apg.1S:8.
Jesus är Guds stora vittne för människorna. Han är »det trovärdiga och
sannfärdiga vittnet», Upp.3:14, jfr 1 :5.
Han vittnar för sanningen, Joh.18:37,
jfr 14:6. Han vittnar om vad han har
sett (hos Fadern) och hört (av honom),
3:32. Jesus vittnar också om sig själv,
8:13,14.18. Vill man icke tro Jesu
vittnesbörd i ord, så vittnar också hans
gärningar, Joh.S:36 m.fl. ställen. Mest
vittnar Jesus genom sin död för alla
människor, 1.Tirn.2:6 m.fl. ställen. I
Uppenbarelseboken talas om »J esu

(Kristi) vittnesbörd», 1:2,9; 12:17; 19:
10; 20:4. Detta uttryck är nästan överallt sammanställt med »Guds ord (bud»)
och måste alltså betyda den kristna
sanningsuppenbarelsen.
»Jesu vittnesbörd» är även Andens
vittnesbörd om Jesus. Detta var vad
Jesus själv sade om Andens gärning,
Joh.IS :26. »Jesu vittnesbörd är profetians ande», Upp.19:10. Kristi Ande i
de gammaltestamentliga profeterna
vittnade i förväg om Kristi lidanden
och om härligheten därefter, 1.Pet.
1 :11. De troende har Jesu vittnesbörd,
Upp.l2:17. »Den som tror på Guds
Son, han har vittnesbördet inom sig
själv ... Guds vittnesbörd om sin
Son», l.Joh.S:IO, jfr Matt.16:17. Här
avses Andens inre vittnesbörd, i kraft
av vilket människan får visshet om det
gudomliga vittnesbördets sanning.
Detta den treenige Gudens vittnesbörd har stark auktoritet, och vittnesbördet får en prägel av allvarlig, kraftfull kungörelse. Men samtidigt antyder
ordvalet att det aldrig rör sig om
tvingande bevis, utan om övertygande
förkunnelse.
Guds mäktiga vittnesbörd är att
finna i hela den heliga Skrift. Lagens
två tavlor kallas »vittnesbördet»,
2.Mos.16:34 m.fl. ställen. Lagtavlorna
vittnar om förbundet mellan Herren
och hans folk, men även om Herrens
vilja, ja, om den Gud som uppenbarar
sig. De gammaltestamentliga skrifterna
vittnar om Jesus, Joh.S:39. Hela
Johannes' evangelium kallas ett vittnesbörd, 21 :24. Apostlarnas evangelieförkunnelse kallas ofta Guds eller
Kristi vittnesbörd, 1.KOL2:1; 1 :6.
Skriften kan alltså ses både som Guds
vittnesbörd till människor och som
människors vittnesbörd om den treenige Guden.
Vittnesbörd, vittnen
Guds (Herrens) vittnesbörd
Är fasta, Ps.19:8; 93:5. Rättfärdiga,
PS.119:144. Underbara, PS.119:129.
Gud har vittnat genom sina profeter, 2.Kon.17:13 (vittna emot =
varna). Genom tecken, under och
kraftgärningar, HebL2:4. Genom utdelandet av den helige Ande, Hebr.2:4.
Om sin son, l.Joh.S:IO; Joh.S:37;
8:18.
Såsom vittne är Herren sannfärdig
och osviklig, JeL42:S. Snarfärdig, Mal.
3:5.
Jesu Kristi vittnesbörd
Jesus kom för att vittna för sanningen, Joh.18:37. Vittnade inför Pontius Pila tus med den goda bekännelsen,
1.Tirn.6:13. Kallas det trovärdiga och
sannfärdiga vittnet, Upp.1:S; 3:14.
Andens vittnesbörd
Om Kristus, Joh.lS:26; HebLIO:1S.
Om Kristi lidanden och om den kommande härligheten, 1.Pet.1 :11. Om
barnaskap hos Gud, Rom.8:16.
Apostlarnas vittnesbörd
Apostlarna skulle vara Jesu Kristi
vittnen, Apg.l :8. Vittna om hans uppståndelse, Apg.l :22; 3:15. Om allt vad
Jesus gjorde, Apg.10:39. Om hela
evangeliet, Apg.S :32, jfr Luk.24:46-48.
Inför folket, Apg.13:31.
Exempel på trosvittnen i G. T.
Abel, HebL11 :4. Enok (Hanok),
v.S. Noa, v.7. Abraham, v.8-12,17-19.
Isak, v.20. Jakob, v.21. Josef, v.22.

l) 'eq, l p
vittne; vittnesbörd; av: ['u~), se 6. Se
t.ex. Vittne 2.
la) 'eqä, il ~ Y.
vittnesbörd (i betydelsen: tecken, minnesmärke); fem. av 'ed, se 1. Se:
Vittne 2a.
2) 'equ[, n 1 l P.
vittnesbörd; förordning, lag; av: 'e~, se
1. Ordet brukas i synnerhet om lagens
båda tavlor (tio Guds bud), som förvarades i förbundsarken. Se: Lag 5.
3) 'edä, il1 V
vittn~sbörd;T ~~: 'ed, se 1. Ordet förekommer end. i phil. 'ego! och brukas
om gudomliga bud och befallningar.
4) tiJ'udä, il1 1 V n
vittnesbörd; a~: ['u~), se 6. I Rut 4:7
brukas ordet i betydelsen: bekräftelse,
stadfästelse; i Jes.8:16,20 betecknar
det lagen (det står här jämsides med
torå, se Lag 2).
5) '0[, n i:-\
tecken, märke. Se vidare: Tecken l.
6) ['uq], 1 1 V
hif. betyga, försäkra, vittna, avlägga
vittnesbörd (om); i Job 29:11 i betydelsen: vittna för; övers. bära vittnesbörd om. Se vidare: Vittna 3.
7) martyrion, fJuPTlJpwv
vittnesbörd; av: martys, se Vittne 5. I
Apg.7:44; Upp,lS:S omtalas he sken~
tOll martyriou, vittnesbördets (=Iagens)
tält (tabernakel),
8) marty ria, fJupTvpiu
vittnande; vittnesbörd; av: martyreö,
se 9. Se: Vittna 8, Vittne 8.
9) martyreä,
fJUPTVPf.W
vara vittne, vittna, bära vittnesbörd
(om); även i bekräftande el. gillande
betydelse: giva (någon) sitt vittnes·
börd; pass. få (gott) vittnesbörd. Se
vidare: Vittna 4,
10) amartyros, upapTvpoe;
utan vittne el. vittnesbörd; av: neg, aoch martys, se 16.
11) symmartyreä, OVfJfJUPTVP €W
vittna med; av: prep. syn, (tillsammans) med, och martyreö, se 9, Se:
Vittna II,
12) I Rom.IS:8 står ordagrant: för
Guds sannfärdighets skull.
13) utf.ord.
I 2,KoL8:19 står ordagrant: till Herrens ära och vår villighet.
14) Imdeixis, {vo €t~ te;
visning; bevis; exempel, tecken; av:
endeiknymi, visa; bevisa. Se: Bevis 9.
15) endeigma, EVO E t'YfJ U
bevis, exempel, tecken; av: endeiknyrni, se 14,
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Vittnesbörd om Guds Son, J oh.
l) Faderns vittnesbörd, 5:37; 8:18.
2) Sonens vittnesbörd om sig själv,
8:13,14,18. 3) Andens vittnesbörd,
15 :26. 4) Skrifternas vittnesbörd,
5:39. 5) Gärningarnas vittnesbörd,
5:36; 10:25. 6) Johannes döparens
vittnesbörd, 1:7; 3 :26; 5 :34,36. 7)
Lärjungarnas vittnesbörd, 19:35; jfr
15:27.
VITTNESBÖRD

16) martys, fJapTVe;
vittne. I Luk.l1:48 har flera handskrifter martyreö, se 9. Se: Vittna 7.
Vittne 5.
17) diamartyromai, oWfJ up TlJp0J.1 Ut
ingående el. högtidligen betyga el. försäkra; i Apg.8:2S i betydelsen: frambära sitt vittnesbörd. Se vidare: Uppmana 4.
18) apodeiknymi, iL 1TOO fiK VVfJt
visa bort från sig själv; förevisa, uppvisa; i Apg.2:22 pass. övers. få vittnesbörd; av: prep. apa, (bort) från, och
deiknymi, visa. Jfr Apg.2S:7, övers.
bevisa.
19) synepimartyreo, OVV€1TIJ.lUPTVpEW
ytterligare vittna tillsammans med
(någon); av: prep. syn, (tillsammans)
med, epi, på, vid, och martyreö, se 9.
20) pseudomartyria, ljJwOOfJupTvpiu
falskt vittnesbörd. Se vidare: Falsk 9.
21) pseudomartyrea, ljJWOOfJUPTVPf.W
vittna falskt, bära falskt vittnesbörd.
Se vidare: Falsk 10.
VITTN ESBÖ RD
Uppdelning: allmänt; falskt vittnesbörd, gott
vittnesbörd, vittnesbörd (::;lag), vittnesbördets ark, vittnesbördets tabernakel/tält.
VITTNESBöRD (allmänt)
1 a må vara mig till ett v.
l.Mos.21 :30
4 detta gällde ss. ett v.
Rut 4:7
1 hemsökt mig, gäller ss. v.
Job 16:8
5 akten I ej på deras v.
21 :29
6 vart öga s. såg bar v. om mig
29:11
1 Bär icke v. mot din nästa
Ords.24:28
1 tecken och v. för H. Sebaot
Jes.19:20
7 till ett v. för dem
Matt. 8:4
7 v. för dem och för hedningarna
10:18
7 ett v. för alla folk
24:14
7 till ett v. för dem
Mark. 1 :44
7 till ett v. mot dem
6:11
7 till ett v. för dem
13:9
8 sökte efter ngt v. mot J.
14:55
8 men v.en stämde icke överens
14:56
8 stämde deras v. överens
14:59
9 de gåva hm alla sitt v.
Luk. 4:22
7 ett offer till ett v. för dem
5:14
7 till ett v. mot dem
9:5
16 bären I v. om edra fäders gärningar 11:48
7 få tillfälle att frambära v.
21:13
8 Vad behöva vi mer ngt v.
22:71
9 icke behövde ngn annans v.
Joh. 2:25
8 vårt v. tagen I icke emot
3:11
9 kunnen själva giva mig det v.et
3:28
8 tager ingen emot hs v.
3:32
8 om ngn tager emot hs v.
3:33
8 så gäller icke mitt v.
5:31
8 vet att hs v. om mig är sant
5:32
8 icke av mska jag tager emot v.
5:34
8 jag har ett v. om mig
5:36
13 s. är förmer än Johannes' v.
5:36
8 ditt v. gäller icke
8:13
8 så gäller dock mitt v.
8:14
9 Så gav nu folket (J.) sitt v.
12:17
8 hs v. är sant
19:35
8 vi veta att hsv. är sant
21:24
18 inför eder fick v. av Gud
Apg. 2:22
7 v.et om H. J. uppståndelse
4:33
17 framburit sitt v. och talat H. ord
8:25
9 Om hm bära alla profeterna v.
10:43
9 Hm gav han ock sitt v.
13:22
9 (H.) gav v. åt sitt nådesord
14:3
10 icke låtit sig vara utan v.
14:17
9 Gud gav dem sitt v.
15:8
9 det v.et kan översteprästen
22:5
8 taga emot ditt v. om mig
22:18
11 samveten ett v.
Rom. 2:15
11 bär mitt samvete v. i den h. A.
9:1
9 det v.et giver jag dem
10:2
12 till ett v. om Guds sannfärdighet
15:8
7 v.et om K. blivit befäst
loKor. 1:6
7 frambar för eder Guds v.
2:1
7 vårt samvete bär oss v. om
2.Kor. 1:12
13 ss. ett v. om vår goda vilja
8:19
9 Det v.et kan jag nämligen
Gal. 4:15
14 ett v. om att de siälva gå
Fil. 1:28
13 ett v. om att jag icke strävat
2:16
9 jag giver (Epafras) det v.et
Kol. 4:13
15 ett v. om att Guds dom
2.Tess. 1:5
7 det v. vi hava framburit
1:10
7 ock v.et skulle frambäras
1. Tim. 2:6
9 en s. har det v.et om sig
5:10
7 Blygs icke för v.et om
2.Tim. 1:8
8 det v.et är sant
Tit. 1:13
19 sitt v. gm tecken och under Hebr. 2:4
7 v. om vad s. framdeles skulle
3:5
9 v.et att han förbliver lenvade
7:8
9 det v.et: Du är en präst
7:17
9 fingo ju de gamle sitt v.
11:2
9 fick (Abel) v.et att han var
11:4
9 Gud gav v. om hs offergåvor
11 :4
9 v.et att han hade täckts Gud
11:5
9 alla gm tron fått sitt v,
11:39
8 taga mskors v. för gott
l.Joh. 5:9
8 Guds v. vara förmer
5:9
8 Detta är ju Guds v.
5:9
8 v.et inom sig själv
5:10
8 icke trott på Guds v. om sin Son
5:10
8 detta är v.et: Gud har givit
5:11
9 giva hm vårt v.
3.Joh. v.12
8 att vårt v. är sant
v.12
7 rosten till ett v.
Jak. 5:3
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Vittnesbördets mja - Vrede
8
8
8
8
8
8
8
8
8

framgär Guds ord och JK. v. Upp. 1:2
1:9
för Guds ords och J. V.s skull
6:9
för det v.s skull s. de bade
till fullo framburit sitt v.
11:7
i kraft av sitt v.s ord
12:11
hålla Guds bud och hava J. v.
12:17
bröders. deras s. hava J. v.
19:10
19:10
J. v. är profetians ande
halshuggna för J. V.s skull
20:4

VITTNESBöRD (fåfskt)
1 icke bära falskt v. mot
1 icke heller falskt v. mot
1 •. burit falskt v. mot broder
1 främjar lögn gm falskt v.
1 bär falskt v. mot sin nästa
20 från hjärtat komma falskt v.
21 Du skall icke bära falskt v.
20 sökte efter ngt falskt v. mot
21 Du skall icke bära falskt v.
21 Du skall icke bära fal.kt v.

2.Mos.20:16
5.Mos. 5:20
19:18
Ords. 6:19
25:18
Matt.15:19
19:18
J.
26:59
Mark.10:19
Luk.111:20

VITTNESBöRD (gott)
9 män s. hava gott v. om sig
Apg. 6:3
9 gott v. om sig av judiska folket
10:22
9 gott v. om sig av bröderna I
16:2
9 Ananlas bade lott v. om sig
22:12
8 bör ock hava lott v. om sig 1. Tim. 3:7
9 Demetriu. har gott v. om sig 3.Joh. v.12
VITTNESBöRD (=Iag)
2 v.et till att förvaras
2.Mos.16:34
2 i arken skall du lägp v.et
25:16
2 i arken skall du lägga v.et
25:21
2 förlit framför v.et
27:21
2 nldastolen s. är ovanpå v.et
30:6
2 v.et I uppenbarelsetältet
30:36
2 gav (H.) hm v.ets två tavlor
31:18
2 hade med sig v.et. två tavlor
32:15
2 hade v.et. två tavlor med sig
34:29
2 (Mose) tog v.et
40:20
2 nådastolen, ovanpå v.et
3.Mos.16:13
2 förlit s. hänger framför v.et
24:3
2läga in dem framför v.et
4.Mos.17:4
2 Arans stav tillbaka framför v.et
17 :10
3 de v. s. Mose föredrog
5.Mos. 4:45
3 l skolen troget h6lla H. v.
6:17
3 de v. och stadgar och rätter
6:20
1 skall denna sAng avJäua sitt v.
31:21
3 att du h6l1er (H.) v.
1.Kon. 2:3
2 (Jojada) gav hm v.et
2.Kon.ll:12
3 att de skulle h6lla (H.) v.
23:3
3 h6l1er dina bud, v. och
1.Krön.29:19
2l1Avo hm v.et
2.Krön.23:11
3 h6lla h. v. och ho stadgar
34:31
2 H. v. är fast
Ps.19:8
3 s. h6lla hs förbund och v.
25:10
2 efter V.etslilja, en sAng
60:1
2 han upprättade ett v. i Jakob
78:0
3 och höllo icke hov.
78:56
2 ett v., av Asaf, en psalm
80:1
2 bestämde till ett v.1 Josef
81:6
3 Dina v. äro fasta alltilenom
93:0
3 de höllo hs v.
99:7
3 Saliga de s. taga hs v. i akt
119:2
3 fröjdar mil över dina v.s väg
119:14
3 jag t ..er i akt dina v.
119 :22
3 dina v. äro min lust
119:24
3 J . . h6l1er mil till dina v.
119:31
3 Böj mitt hjärta till dina v.
119:36
3 tals om dina v. inför konungar
119 :46
3 vänder mina fötter till dina v.
119:09
3 de s. känna dina v.
119:79
2 sA vill j. . h6lla din mun. v.
119:88
3 men j. . aktar pi dina v.
119:95
3 ty j. . be.... ndar dina v.
119:99
3 dina v. till min evila arvedel
119:111
3 därför har j. . dina v. kära
119:119
3 att I. . kan känna dina v.
119:125
3 Underbara äro dina v.
119:129
3 Du har påbjudit dina v.
119:138
3 Dina v. äro rlittfärdiea
119:144
3 sA vill j. . beh6lla dina v.
119:146
3 Längesedan vet j. . gm dinav.
119:162
3 j. . viker Icke Ifrin dina v.
119:157
3 Min -'äl hiller dina v.
119:167
3 h6l1er dina befallningar och v.
119:168
3 Om-dina barn h6l1a mitt v.
132:12
4 Lägg v.et ombundet
Jes. 8:16
4 h6l1en eder till lagen, till v.et
8:20
3 efter hs stadgar och v.
Jer;44:23
VITTNESBöRD (vittnesbördets ark)
2 keruberna på v.ets ark
2.Mos.25:22
2 förs dit v.et. ark och ställa
26:33
2 sätta nådastolen pi v.eta ark
26 :34
2 förJAt framför v.ets ark
30:6
2 därmed amörja v.ets ark
30:26
2 uppenbareJsetältet, v.ets ark
31:7
2 v.et. ark med deas stänger
39:35
2 du skall däri sätta v.et. ark
40:3
2 rökeJsealtaret framför v.ets ark
40:6
2 (Mose) hängde för v.ets ark
40:21
2 övertäcka v.ets ark
4.Mos. 4:6
2 nådastolen ovanpå v.ets ark
7:89
2 prästerna s. bära v.ets ark
Jos. 4:16
VITTNESBöRD
(vittnesbördet. tabernakel/tält)
2 ltllAtt till v.ets tabernakel
2.Mos.38:21
2 förestå v.ets tabernakel
4.Mo •. 1:50
2 omkring v.et. tabernakel
1:03
2 iakttaga vid v.et. tabernakel
1 :53
2 övertäckte tabernaklet, v.et. tält
9:16
2 molnskyn från v.ets tabernakel
10:11
2 stavarna I v.ets tält
17:7
2 Mo .. gick in i v.ets tält
17:8
2gören tjänst Inför v.ets tält
18:2
2 erläga till v.et. tabem.
2.Krön.24:6
7 fäder hade v.et. tabernakel
Apa. 7:44
7 v.ets tabernakels tempel
Upp.15:0

VITTNESMÅL
en enda persons v. icke nog

4.Mos.35:30

VITTSKUGGANDE
förgjorde di&:. du v. kerub

He •. 28:16

VOFSI
hebr. möjl. tillagd. Fader till spejaren
Nahebi av Naftali stam. 4.Mos.13:lS.
VOM
giva prästen bogen .•. och v.men 5.Mos.18:3

VRED

Se även: Vrede.
VRED

l) hiirii, il in
brU;na, glöd~ (av iver el. vrede); bli el.
vara vred; i HV.l:6 nif. med prep. be,
bli vred på; jfrJes.41:11; 45:24, övers.
vara (någon) hätsk. Verbet brukas ofta
om 'ap, se Vrede l, och är då övers.
bliva upptänd el. upptändas, se t.ex.
I.Mos.39:l9;
44:18;
2.Mos.4:14;
4.Mos.1l :1; Dom.9:30; I.Sam.ll:6;
2.Sam.24:1. Se t.ex. Harmas l, Ivrig 2,
Sinne 9, Vrede 20, Vredgas 1.

2) 'iinap,

<j) ~

Il:al och hithp.bli el. vara vred; trol. av:
'ap, se Vrede 1. Se: Vredgas 2.

3) zii'ep, <j V l
vred; av: zä'ap, Tse Vrede 6.
4) 1iå~ap, <j ~ ~
vredgas, förtörnas. Se: Förtörna l,
Förtörnelse l, Uppfylla 4.

5) rogäz, l ~.·i
oro, bävan; upprördhet, raseri, vrede. I
Job 37:2 står: berogäz, med raseri. Se
vidare: Vrede 18.
6) hemii, il 1:1 n
glöd, hetta; T ~rede, förtörnelse. Se
vidare: Vrede 2.
7) benas, D ~ ~
aram. bli eL vara vred.
8) zii'am, D V l
bli vred el. fÖrgrymmad (På). Se: Förbanna 7, Ofärd l, Ogunst 2, Vrede 14,
Vredgas 4.
9) thymoo, OV/-lOW
reta till vrede; pass. bli retad till vrede,
bli vred; av: thymos, se Vrede 23.
10) orgizo, åP'Yi~w
reta till vrede; pass. bli retad till vrede,
bli vred. Se: Vrede 21, Vredgas 9.
VRED
1 Då blev Kain mycket v.
1.Mos. 4:6
1 Varför är du v.
4:6
1 Då blev Jakob v.
31:36
1 Då blev Mo .. mycket v.
4.Mos.16:15
2 på Aron blev H. mycket v. o.Mos. 9:20
1 Di blev Sau! mycket v.
1.Sam.18:8
1 Men om han bliver v., sA märker
20:7
1 blev Abner mycket v.
2.Sam .. 3:8
1 David fick höra ...blev han v.
13:21
2 Om du bliver v. pi dem
l.Kon. 8:46
2 H. blev v. på Salomo
11:9
3 beaav sia hem, missmodia och v.
20:43
3 gick Ahab hem mlsamodil och v. 21:4
4 Naamao blev v. och for
2.Kon. 5:11
4 Då blev lOdsmannen v. på hm
13:19
2 blev ock H. mycket v. pi Iarael
17:18
2 och du bliver v. på dem
2.Krön. 6:36
1 di blevo de mycket v.a
Neh. 4:7
1 hörde deasa ord blev j. . v.
6:6
5 hören huru ha röst .ljuder v.
Job 37:2
2 du har varit v.
P5060:3
1 moders söner v.a pi mil
HV. 1:6
2 väl var du v. på mil
Je•. 12:1
6 H. förtörnad .•. och v. på deras här 34:2
7 blev kon. v. och förtörnad
Dan. 2:12
8 varit v. på dem I 70 Ar
Sak. 1:12
9 blev (Herodes) mycket v.
Matt. 2:16
10 DA. blev konungen v.
22:7
10 Då blev husbonden v.
Luk.14:21
10 blev han v. och ville icke gå in
15:28

den bibliska uppenbarelsehistorien.
Denna vrede kan defmeras som Guds
reaktion (affekt) och aktion (straffdomar) mot allt som kränker hans
heliga väsen (synden). Alla de uttryck
som Skriften använder som beteckning
för Guds vrede, framhäver dennas
djupt personliga och affektbestämda
karaktär. Bibelns gudsbild är strängt
personlig och vreden skildras levande
med hjälp av starka drag från de
mänskliga affekterna - drag som icke
får försvagas. Guds vrede är en helig
vrede, .normerad av hans sedliga fullkomlighet, och måste skarpt avgränsas
från den mänskliga vrede, som har sin
grund i människans självhärliga, syndiga livsvilja.
Det måste också skarpt skiljas mellan Skriftens framställning av Guds
heliga vrede och den nyckfulla vrede
som avgudadyrkarna tillägger sina
falska gudar. I alla hedniska religioner
är det ett visst samband mellan människornas synd och gudarnas vrede, men
där är vreden en oberäknelig faktor,
som kan slå ut i omotiverad oförsonlighet. De hedniska folken förgås av
fruktan för sina gudars nyckfulla lidelser.
De vanligaste orden för (Guds)
vrede i G_T. är hebr. 'ap, näsa; vrede,
harm, och I}emii, glöd, hetta; (uppbrusande) vrede, förtörnelse. Dessa ord
motsvaras i N.T. av grek. orge och
thymos. Ett gammaltestamentligt ord,
som endast används om Guds vrede, är
hebr. tuzron, glöd, vredesglöd. Se vidare ordanalyser .

Guds vrede i G. T.
1. Det som ligger i begreppet menis,
som i grekisk religion och mytologi
betecknar gudarnas oförsonliga vrede,
agg, missunnsamhet och avundsjuka,
finner man inte ett spår av i G.T. (och
ej heller i N.T.)_ Om Herren heter det
tvärtom, att han icke bär på oförsonlig
vrede eller oförsonligt agg. Han »behåller ej vrede evinnerligen», Ps. l 03:9, jfr
Jer.3:l2.
Vreden uppenbaras i samband med
kränkningen av förbundsgemenskapens
och teokratiens normer. Den bryter ut
som svar på Israels nådesförakt och
gudsförakt, som reaktion och aktion
mot Israels utbrytning ur förbundet,
4.Mos.14:11 f. Synd mot första budet
är stående motiv för vreden, 2.Mos.
20:3-5; 32:9 ff.; 4.Mos.2S:l-9; S.Mos.
11 :16 f.; 12:28-32; 13:1-18. I synnerhet S.Mos_28 kastar ett ojämförligt
klart ljus över Guds vrede i gamla
förbundets historia. Se för övrigt J os.
23:16; 2.Krön.12:1-7; 16:7-9; 25:14 f.,
och historiepsa1merna 78 och 106_ Se
även PS.90.
2. Vredesuppenbarelsen i G.T. når tre
höjdpunkter. Den första möter vi i

VITTNESBöRDETS LILJA
hebr. /ulan 'egu!. Troligen beteckning
på en melodi. Jfr Liljor. PS.60:1.

Guds vrede
Talet om Guds vrede, harm eller förtörnelse är ett framträdande drag i hela

domen över den avfälliga ökengenerationen, jfr S.Mos.l :29-36. En ny fmner
vi i domartiden. De övergav Herren
och förtörnade honom med sitt avguderi, Dom.2:12-23. Avfällighetens
fortskridande under konungatiden
slutar i en tredje höjdpunkt: vredeskatastroferna år 722 (Nordrikets
undergång) och år 586 f.Kr_ (Judarikets upplösning)_ Konungaböckerna
och Krönikeböckerna har samma uppgift som Domarboken: att skildra syn-
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VREDE
Se även: Vred, vredgas, vredesdom,
harm,
förtörnelse,
förgrymmelse,
hämnd, dom, straff, hemsökelse,
vedermöda, ve.

dens mognad till vredesdomen. Dessa
böcker står i vredens tecken.
Hos de skriftprofeter som verkade
före och under fångenskapen i Babel,
utgjorde Guds vredesdom ett centralt
tema, Jes.S:18 ff.; 42:25; 47:6; 51:17;
54:8; 60:10; Jer.4:4,8,26; 7:20,29;
17:4; 32:31; 36:7; Hes.S:lS; 6:12; 7:8;
8:18; 14:19 m.fl. ställen. För profeter
tillhörande tiden efter fångenskapen
står det klart, att vreden, även efter
hemkomsten, ännu vilar över folket,
Hagg.l:S-ll; Sak_l:3,12. Detsamma
lyser igenom i sådana klagopsalmer
som PS.74 och 85.
Icke endast Israel är föremål för
Guds vrede, utan även hednafolken
och deras härskare i sin självhärlighet
och
självförgudning,
Jes.lO:S,lS;
16:6 f.; Hes.2S:1S-17; 28:1-19. Profetböckerna är fulla av vredeshot mot
hedningarna, Jes.S9:18; 63:3,6; 66:14;
Jer.SO:13,lS; 51:45; Hes.2S:l4; 30:15
m.fl. ställen Gfr Ps.2:S,12 och 110:5 i
samband med Herrens Smordes eskatologiska dom över världen). I ändens tid
skall vredesdomen omfatta hela världen, hela mänskligheten, Jer.l0:l0;
Jes.13:9,11; Sef.3:8. Därmed sätter
Gud till sist sin vilja igenom och för
historien till sitt måL Alla upproriska
makter nedkämpas genom hans vredesdom på Herrens dag, Am.5:l8-20; Jes.
2:6-21; Sef.l :15,18.
3_ Hela Israels historia tolkas av profeterna i ljuset av Guds aJImakt. I sin
vrede brukar Gud alla Israels fiender
(hednafolken), Jes.lO:S ff., alla kosmiska makter Gordbävning, hunger,
pest, storm, torka osv.) som vredesris
och vredesredskap, 13:13; 30:30;
34:2-4; 66:15 f.; Hes.38:22 f. m.fl.
ställen. För Israel består vredesdomen
först och främst i förvisningen från
löftets land. Fångenskapen i Babel är
för profeterna både i deras framåtskådande och i deras tillbakablickande
förkunnelse huvudexemplet på Guds
vrede över folket.
Det fmns ingen ödestro i Israels
legitima religion, men absolut allt som
händer i Israel kallar till självrannsakan.
och bot, Klag.3:34-40. »Drabbas en
stad av något ont, utan att Herren har
skickat det?» Am.3:6, jfr Klag.3:37 f.;
Jes.4S:7.
Vredesdomarna över Israel är för en
mänsklig betraktelse hårda. Men
vredens storhet kan endast förstås i
ljuset av den oändlige Gudens storhet
och helighet. Vredesdomarna spränger
varje mänsklig vedergällningslag, de är
- liksom Herren själv - outrannsakliga
och irrationella, även om de alltid är
svar på Israels kränkning av förbundet.
Guds vrede är helig vrede, gudomlig
vrede, och som sådan för oss outgrundlig och outrannsaklig i sin storhet.
Angående det irrationella i vreden, se
t.ex. I.Mos.32:24-32; 2.Mos.4:24;
4.Mos.l:S2 ff.; 2_Mos_19:9-2S; 20:1821; I.Sam.6:l9; 2.Sam.6:7.
4. Under Guds vrede leds människan
eller folket antingen till bot eller till
förhärdelse. Otron och obotfärdigheten förbittras under Guds vrede och
erkänner icke dess »rätt», Am.4:6,9,
10, Il. De botfärdiga böjer sig under
vreden och ger Gud rätt. Gäller det
rätt, vem ställer då Gud till ansvar?
6196

Vrede
eviga domsplats, hör i hela N.T. med
som klimax i vredesförkunnelsen.
Vreden är ett väsentligt och oåterkalleligt drag i den nytestamentliga
gudsbilden. Framför allt vet man att
det är förskräckligt att falla i den
dömande Gudens händer, Hebr.IO:31.
Gud har makt och vilja att förgöra
både kropp och själ i Gehenna, Matt.
10:28; Luk.12:S.
Även i N.T. är vreden (även om den
mångenstädes brukas absolut, utan bestämningen »Guds») uttryck för Guds
personliga reaktion och aktion mot det
onda, och icke blott en opersonligt
verkande domsprincip i kosmos. Guds
vrede är ett lika personligt begrepp
som hans nåd. Guds vrede är icke
endast uttryck för strafftilldragelsen,
utan även för själva Guds vredes affekt
(ej blott effectus, utan även affectus).
Vreden är, liksom i G.T., både Guds
inre reaktion (hans lidelsefulla motvilja
och upprördhet) mot det onda och
hans dömande ingrepp mot det
(vredesdomen och straffverkningarna).
Vrede och kärlek utesluter i N. T. icke
varandra (lika litet som i G. T.), men
betingar varandra. Endast där man
känner vreden, kan nåden och barmhärtigheten förstås rätt. I sin kärlek
frälsar Gud i Jesus Kristus från sin
vrede. Men vreden utmanas på allvar av
föraktet för Guds nåd och barmhärtighet. Den är den kränkta kärlekens
reaktion, Matt.18:34; Mark.3:S; Rom.
2:5.
Genom Kristus delas släktet i två
läger: de som befrias från vreden,
därför att de låter sig frälsas av Guds
förbarmande kärlek, och de som förblir under vreden därför att de föraktar Guds förbarmande kärlek och
just därigenom mognar för den eskatologiska vredesdomen, Luk.2:34;
23:39 ff.; Matt.3:12.

Job 9:19. För de botfårdiga slutar
därför allt med orden: »Eftersom jag
har syndat mot Herren, vill jag bära
hans vrede», Mika 7:9; Klag.3:38-40.
Herrens rätt att vredgas mot allt
mänskligt förnuft och all världslig
klokskap uttrycks paradoxalt i Job
9:1 ff., se särskilt v.14 f. Jobs bok
skildrar en man som tvingas att kapitulera under Guds dom, trots att denna
synes stå i motsättning till hans rättfärdighet, jfr 13:23 f.
Det bibliska vittnesbördet visar att
människan bryter samman endast där
Guds vrede blir en talande vrede som
dömer samvetet. Klassiska exempel är
2.Sam.12:1 ff., särskilt v.7 och 13,
samt Ps.Sl :6.
5. Guds vrede är överallt i G. T. en
förbannande, destruktiv makt. I sin
vrede står Gud syndaren emot. Han är
vred icke endast på synden, utan även
på syndaren, eftersom all synd i Skriftens ljus är personsynd. »Men de voro
gensträviga, och de bedrövade hans
helige Ande; därför förvandlades han
till deras fiende, han själv stridde mot
dem», Jes.63:10, jfr Am.9:4 b; Jer.
44:11. Se även 3.Mos.26:28, där det
står, att Herren - om hans folk i
olydnad vandrar honom emot - också
i vrede skall vandra dem emot och
tukta dem.
Att vreden icke i sig själv är en
tuktande vrede och djupast sett en
modifIkation av Guds kärlek, framgår
tydligt överallt i G.T. I sin vrede är
Herren »en förtärande eld», S.Mos.
4:24, och som sådan dödligt farlig;
»Herrens vrede skall då upptändas mot
eder, och han skall med hast förgöra
dig», 7:4, jfr Ps.77:10. Se även 2_Mos.
24:17; 3.Mos.10:2; 4.Mos.1l:1 f.;
S.Mos.S:2S; Ps.SO:3; 90:7.
Eld är i G.T. en metafor för Guds
vrede, Jer.lS:14; 17:4; Jes.6S:S. Guds
härlighet, kiigOlJ, reflekterar sig som
vredeseld mot helighetens motsats synden, Ps.97:3; Jes.66:1S f.; Hes.
22:31.
Därför att vredesdomen är destruktiv, korresponderar alltid vrede och
död i G.T., S.Mos.32:22; Ps.39:12.
Människans död är egentligen i Skriften en vredesdöd och därför något
annat än den övriga skapelsens död.
Människans död tolkas som en gudsdom. »Du låter människorna vända
åter till stoft», 90:3.
Hela G.T. präglas aven djup och
skälvande fruktan för Guds vrede.
)Nem besinnar din vredes makt och
din förgrymmelse, så att han fruktar
dig?» Ps.90:11.
6. Vredens förhållande till Guds helighet, rättfärdighet och nåd. Guds vrede
har sin grund i Guds helighet,
Ps.78:38-41; i den hävdar »Israels
Helige» sin maktfullkomlighet och
okränkbarhet gentemot upproret mot
hans vilja. I sin vrede hävdar den helige
Guden sin gudomliga verklighet och
sätter sin livsvilja igenom. I vreden
visar den Helige att han har både vilja
och maktfullkomlighet att sätta varje
upprorsman på plats. Vreden blir i
uppenbarelsens riksperspektiv en medarbetande faktor i Guds arbete för att
»helga sitt namn» och föra sitt konungavälde fram till seger. Men den
som drabbas av vreden, erfar den som

en destruktiv, dödsbringande makt.
Vreden slår ned all autonomi och
självförgudning i Israel och bland folken. I Israel förnimmes vreden djupast
sett som uttryck för Herrens kränkta
heliga kärlek, som hans reaktion på
Israels otacksamhet och otro gentemot
hans utkorande och förlossande förbundsvilja med sitt folk.
Guds vrede motiveras utifrån kränkningen av Guds krav på oinskränkt
herravälde över sin skapelse, i synnerhet kränkningen av hans förbundsrätt
hos sitt utvalda folk. Vrede och rättfärdighet är därför parallella begrepp.
Vreden har sin grund i rättskränkningar (förbundsbrott), i kränkning av
Guds suveräna rätt till allas tillbedjan,
underkastelse och lydnad. Guds vrede
är aldrig en bestämning av Guds väsen,
så som hans kärlek är. Vreden är
bestämd av Guds förhållande till ett
gudsupproriskt släkte. Den är uttryck
för Guds absoluta motsatsförhållande
till varje gudsuppror, PS.2:2,3,S,12.
Guds långmodighet och kärlek sätter emellertid gränser och frister för
vredens styrka och varaktighet, Klag.
3:22; Neh.9:31; Jes.S7:16; Ps.78:37 f.
Guds kärlek och vrede kämpar i Guds
hjärta om övertaget i förhållande till
det upproriska och syndiga folket, och
barmhärtigheten behåller övermakten
så länge det finns rum för bot, Jes.
54:7-10. Jfr Jer.31:18-20. »Ty ett
ögonblick varar hans vrede, men hela
livet hans nåd», Ps.30:6. J es.12 är en
tackpsalm för vredens upphörande och
Guds förbarmande nåd. Se även Sak.
1:12. Gud är över huvud taget den
långmodige och barmhärtige. »Han avvänder mäktigt sin vrede och uppväcker icke alls sin förtörnelse»,
Ps.78:38 (enligt en korrektare övers. av
grt.). »Mitt i din vrede må du tänka på
förbarmande», Hab.3:2.
Guds vrede bestäms och begränsas
av hans nåd så länge förstockelsen icke
är total, så länge det fmns någon
möjlighet till omvändelse och bot. I
I.Mos.lS:16 är långmodighetsfristen
för ett avfålligt släkte fyra generationer innan hemsökelsen kommer. Guds
långmodighet är i G.T. uttryck för
hans väntan på omvändelse. De fromma i Israel, som ständigt präglas av att
de gör bot, kämpar en existentiell
kamp för att Herrens långmodighet må
fortfara och vreden icke bryta lös; de
kan till och med erbjuda sig att som
ställföreträdare bära vreden .för att
skona sitt folk, 2.Mos.32:10 ff.; S.Mos.
9:22 ff.; Ps.I06:23. För de botfärdiga
till agande
blir vredesdomarna
(positiva) domar. Vrede och aga är
väsensskilda storheter i G. T. Över bot
och omvändelse blir vredesstraffen
(som är destruktiva) förvandlade till
positiv, fostrande tuktan, Jer.IO:24;
30:llb; Ords.3:12. Genom bot blir
den bittra vreden till fruktbar »frid»,
Jes.38:17.
För de botfärdiga blir Herrens
»hemsökelse» en appell och ett medel
att söka sig hem. Under vreden sparades ständigt i Israel, i kraft av Guds
barmhärtighet, en »kvarleva» genom en
nådens utkorelse, Rom.ll:S; denna
»rest» överlevde genom sin tro, Hab.
2:4. Det Israel som genom omvändelse
och tro håller sig på förbundets förso-

ningsgrund, får erfara att Gud agar det
som en fader sin son. De blir
»beskärmade på Herrens vredes dag»,
Sef.2:1-3. De erfar en »ira misericordire» (barmhärtighetens vrede) i motsats till de obotfärdiga, som får smaka
en »ira severitatis» (stränghetens
vrede). »1 all deras nöd var ingen
verklig nöd, ty hans ansiktes ängel
frälste dem. Därför att han älskade
dem och ville skona dem, förlossade
han dem», Jes.63:9.
Gentemot de obotfärdiga däremot
kommer den förstockande, stränga vreden att bryta ut i hela sin styrka, när
Guds långmodighets tid är ute, Jes.
6:10; 63:17. Gud straffar i sin vrede
synd med träldom i synden och låter
syndaren på så sätt mogna för sin
tillintetgörande dom, 57:17; 30:28.
»Du blev förtörnad, och vi stodo där
såsom syndare», 64:5, »du dolde ditt
ansikte för oss och lät oss försmäkta
genom vår missgärning», 64:7b.
Hela Israels soningskult var inrättad
för det ändamålet att Guds vrede icke
skulle komma över folket, 4.Mos.l:S3;
18:5. Men under dess gränslösa avfall
hade kulten till sist icke bärkraft till
att avvända vreden. Frälsningen från
den eskatologiska vreden knyts i det
messianska hoppet till ett nytt förbunds soning, Jes.53:S ff.; Jer.31:3134; Dan.9:24. I ändens tid skall Gud
vända sig till sitt folk och rena det från
alla dess synder, Hes.36:2S; Sak.13:l.
Vreden skall avvändas, och återvändandet till löfteslandet är det historiska
tecknet på att Gud åter skall visa sitt
avfälliga folk nåd och skänka det en ny
förbundsgemenskap, Hes. kap.36-37;
Sak. kap. 12-14.
En väldig spänning mellan Guds
vrede och hans nåd fyller hela G.T.s
uppenbarelsehistoria.
Den
helige
Gudens gemenskap med ett oheligt
folk var möjlig endast på förbundsblodets grund, 2.Mos.24:8-11, och erkändes av de fromma som ett under.
För det Israel som icke gjorde bättring
och icke trodde på förbundets nåd (i
soningsblodet), betydde Israels Helige i
sin närhet Israels förskräckelse, Jes.
8:13.
Guds vrede i N. T.
l. Vredens plats i N. T. N.T. förkunnar
och vittnar om Guds vrede med ännu
större styrka än G.T. Hela det nytestamentliga frälsningsdramat utspelas
under den kommande vredens hot, och
Jesus förkunnas som den som genom
sin död »frälsar oss undan den kommande vredesdomen», I.Tess.1:10.
Rättfårdiggjorda genom hans blod,
skall vi bli frälsta från vreden, Rom.
5:9.
Med väldig styrka förkunnas Guds
vrede som bakgrund för hela frälsningsläran i Romarbrevet, jfr l: 18 ff.
Alla är av naturen »vredens barm),
Ef.2:3 (grt.). Över dem som icke tror
på Sonen, förblir Guds vrede, Joh.
3:36. Hela den otrogna världen skall
enligt Uppenbarelsebokens väldiga
vredesaspekt till sist få dricka av »Guds
vredesvin», 14:10. Den kommande
vreden förkunnas med domsprofetians
kraft såväl av Johannes döparen som
av Jesus och apostlarna. Gehenna, helvetet, som den kommande vredens

2. Guds vrede i Jesu förkunnelse.
Vreden är integrerad i Jesu gudsbild,
Matt. 10:28; Luk.12:4 f. Han brukar
icke ofta ordet vrede, men saken är
ständigt för handen. Jesus vredgas och
talar i harm. Hos honom bryter den
gudomliga vreden fram på grund av
människors förstockelse, Mark.3:S.
Han vredgas över de gudsfientliga
krafterna och makterna, Matt.4:10;
16:23, talar strängt till demonerna,
Mark.l:2S; 9:25; Luk.4:41, är djupt
upprörd över människans djävulska
natur, Joh.8:44, upprörs i synnerhet
över fariseerna, Matt. 12:34; 15:7;
23:33 ff. m.fl. ställen. Här är det överallt världsdomarens vrede som bryter
ut.
Jesus vredgas i sorg över nådesföraktet, Luk.14:21; Matt.18:34. Det är
här särskilt den kränkta och försmådda
kärleken som uppväcker hans vrede.
Han vredgas över städerna som ej vill
göra bättring, 11 :20 ff., över dem som
profanerar Guds helgedom, 21:12 ff.
med par., och icke minst över dem
som icke bär trons sanna frukt (i
liknelsehandlingen Mark.ll:14). Här är
det den eskatologiske domarens fullmakt att fördärva och att ställa utanför den frälsande gemenskapen i Guds
rike, som Jesus uppenbarar, Matt.
22:13; 25:30; Luk.13:28, i det han
ned störtar i dödsriket (Hades), Matt.
11:23.
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Vrede
J esus Kristus är den yttersta
domens vredesredskap Ofr Ps.2:12),
han avsäger sig all förbindelse med
dem han vredgas på, Matt.7:23; 25:12;
Luk.13:27, tillintetgör sina fiender,
12:46, kastar de fördömda i den brinnande ugnen, Matt. 13:42,49 f.; 25:41,
i mörkret utanför, 22:13; 25:30, i det
eviga gäldfängelset, 18:34.
Underligt är i Uppenbarelseboken
talet om »Lammets vrede», 6:16. Jesus
som Guds Lamm föll i Guds vredes
händer i syndares ställe. Nu blir han
deras vredesdomare som föraktar Lammets självutgivelse för dem, 1:7.

Se även Matt.18:34 (där det förutsätts
att den stora skulden aldrig kan betalas), samt Upp.14:11; 20:10. Dock kan
man kanske säga att vreden som affekt
icke varar evigt, utan endast dess
effekt (straffdomen). Vreden varar tills
domen är fullbordad, straffet är evigt
(den andra döden), 20:10,14; 21 :8.

3. Guds vredes uppenbarelse. Guds
vrede är i N.T. både en närvarande
verklighet, som ständigt urladdar sig i
aktuella vredesdomar, och en kommande eskatologisk storhet.
Talet om »den tillstundande vredesdomen», Matt. 3 :7, anknyter till det
profetisk-gammaltestamentliga
talet
om »Herrens dag» som en »vredens
dag». Av denna ges en mäktig skildring
i Upp.l9:1l ff. Johannes döparens
hela förkunnelse är en uppmaning att
fly från den kommande vredesdomen,
och hans dop är till befrielse därifrån,
Matt.3:7,1O-12. Jesus följer i hans
spår. I sak talar Jesus med mäktigt
allvar om den vredesuppenbarelse som
förestår i ändens tid: de messianska
vredesvändorna, den stora vedermödan
och domens dag, Matt.24; Mark. 13;
Luk.21. Likaså gör Paulus och Johannes. Den yttersta dagen är »vredens
dag», Rom.2:S; Upp.6:17. Denna dag
utlöser sig i Uppenbarelseboken i en
rad fruktansvärda domskatastrofer, när
sigillen bryts, basunerna ljuder och
vredesskålarna töms; domen över
Babylon fullbordas, Kristus drar ut i
strid med himmelens härskaror och
trampar vinpressen med Guds, den
Allsmäktiges, vredes stora vinpress,
6:12ff.; 11 :18; 15; 16; 19:11 ff., jfr
2.Tess.1:8-1O; 2:6-12.
Om den närvarande vreden talar
Jesus t.ex. i Luk.13:2 ff. Den är verksam i hans gärning och förkunnelse
(som verkar förstockelse där den avvisas). Rom.1: 18 ff. är huvudstället för
den vrede, som utgår från himmelen
och ständigt uppenbarar sig över all
synd. Utanför rättfärdigheten från
Gud genom tron på Kristus befmner
sig hela världen - judar såväl som
hedningar - under Guds vrede, och
alla skall till sist gå under i den, om de
icke kommer den i förväg genom
omvändelse och tro på Kristus, 2:5,8;
5:9.
Om den närvarande vreden talar
vidare Rom.3:S ff.; 13:4 ff.; 1.Tess.
2:16. Guds vrede erfares även genom
lagens förbannelse, Rom.4:1S; 7:9-11.
Lagen är i den paulinska teologien ett
redskap för Guds vrede, 2.Kor.3:7-10;
Ga1.3:13,19,24 f. Dock står tiden fram
till domens dag i långmodighetens
tecken. Gud väntar med att utlösa sin
fulla vrede, Rom.9:22 f.; 2:4; 12:19.
N.T. räknar med att Guds vrede
skall förbli evigt över dem som icke
låter sig räddas av den eskatologiska
frälsningen, Matt.3:12. »Eld som icke
utsläckes» är här som i G.T. uttryck
för vreden, och ordet »outsläcklig» är
synonymt med »evig», jämför Mark.
9:43 med Matt.18:8; 25:41; Jud.v.7.

5. Vredens redskap kan, liksom i G.T.,
alla kosmiska makter, till och med
Guds fiender, bli. I Upp.1l:3-14 låter
Gud i sin vrede de demoniska makterna rasa mot den värld, som han i sin
vrede vill låta mogna för den sista
domen. Satans rätt och makt att fördärva motiveras till sist i Guds vrede.
Där Guds frälsningsmöjligheter och
långmodighet är slut, där överlämnar
Gud i sin vrede människorna åt Satans
vrede, för att denne, i sin lust att
förstöra, skall - på det historiska
planet - föra människan fram till den
eviga vreden, 2.Tess.2:9-12.
Statsmakten kan även, genom att
falla ur sin egentliga uppgift (Rom.! 3),
gå utöver gränserna för sin positiva
tjänst och ryckas med i det sataniska
vredesupproret mot Gud. Den kommer
därmed in i en djävulstjänst, varigenom
den blir ett utvalt redskap till att
fullborda Guds vrede över världen.
Guds vredesris är som regel utsett till
att bli den eskatologiska vredens förstlingsgröda.
6. Frälsningen från vreden. När det
gäller Guds vrede, är ingen i den
ställningen att han icke är hotad av
den. Det finns endast en position där
vreden går förbi: den i vilken syndaren
tillräknas
Kristi
ställföreträdande
strafflidande. Rättfärdiggjorda genom
hans blod, skall vi bli frälsta från
vreden, Rom.S:9; 1.Tess.1:10. Genom

Kristus är vi vissa om att vi icke är
bestämda för vreden, 5:9 ff. Ingen
vredesfördömelse väntar dem som är i
döds- och iivsgemenskap med Kristus,
Rom.6:2; 8:1. I tron på Kristus finns
friheten från den tillkommande och
närvarande vreden redan som en salig
verklighet, Joh.3:36.
Dopet är en motbi';, av det kommande vredesdopet (domedagsfloden).
Genom att botflirdigt mottaga dopet
till Kristi död föregriper människan
vreden, i det hon tar Guds dom in över
sig här och nu och dör en nådig död
till livet i gemenskap med sin ställföreträdare, som har burit vredesdomen i
hennes ställe. Kristus var på korset
överlämnad åt gudsövergivenhetens
kval, Matt.27:46, vilket vill säga att
han steg in under vreden. Den som
Gud vänder sig bort ifrån, är under
vreden,
S.Mos.31:17;
32:19ff.;
Ps.27:9; 89:47. Jesus tömmer vredeskalken, Mark.14:36, i det han bär vår
synd, J oh. 1 :29, och blir därmed en
förbannelse för oss, Gal.3:13. Se: Försoning.
Men även efter den totala förlåtelsen och upptagandet i nådesförbundet
är den slutliga förkastelsen möjlig för
den kristne, om trons äkthet fattas och
om det sker återfall i obotfärdighet,
Matt.18:34; 22:12 f.; 25:12,30,46. Se:
Dom.
Liksom i G. T. är orsaken till den
gudomliga vreden människans syndighet, konkret dess gudsförakt, så redan
i
Jesu
liknelser,
Matt.22:Il f.;
25:24 ff.; 21 :37 ff. I huvudstället,
Rom.1 :18 ff., är adikia (orättfärdighet) och asebeia (ogudaktighet) huvudorsakerna till att vreden vilar över
hednavärlden. Förakt för och överträdelse av den gudomliga uppenbarelsen i lagen är grunden till att den även
vilar över judarna, 2:17 ff.; 3:19 f.
Efter »syndakatalogerna» i Ef.S och
Kol.3 följder på båda ställena uttalandet: »ty för sådana synder kommer
Guds vrede över de ohörsamma», Ef.
5:6; Kol.3:6. I Upp.l4 ser vi Guds
vrede urladdas över ett släkte som icke
endast hänger sig åt synden, utan även
åt avfallet frän Gud i ett fruktansvärt,
förvrängt gudsförhållande (porneia,
hor, otukt). Detta släkte skall nödgas
dricka av Guds vrede svin, det starkaste
uttrycket för vreden.
Sin djupaste motivering når Guds
vrede där den icke endast förorsakas av
Guds viljeuppenbarelse i skapelsen och
lagen, utan där den utlöses som Guds
reaktion på nådesföraktet, förkastelsen
av evangelium, Rom.2:4. Jfr Guds vredesreaktion, Luk.14:21, på förkastelsen av inbjudan till Guds rike,
14:16 ff., se även Matt.22:2 ff. och
1.Tess.2:14 ff. Den som efter att ha
mottagit Guds barmhärtighet bemöter
sin broder med kärlekslöshet, faller
också under vreden, Matt. 18:34.
Denna hållning kallas i N.T. förstockelse, Mark.3:S, jfr Rom.2:S. Guds vredes
svar på denna är den gudomliga
»hämnd», Rom.l2:19, som är uttryck
för den kränkta kärleken och som är
ett med Guds dömande rättfärdighet.
Jfr G.T.
Det förfärligaste djupet i den
gudomliga vreden är att synd och otro,
som är vredens orsaker, i sista om-
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4. Vredens objekt är i N.T. liksom i
G.T. främst Guds folk (Israel). Det är
utvalt till att för alla folk demonstrera
både Guds nåd och hans vrede. Johannes döparens vredeshot är riktat mot
det obotfärdiga Israel, Matt.3:7. Jesus
upptar samma tanke, Luk.21:23;
14:21; Matt.22:7; 18:34, Paulus likaså,
1.Tess.2:16; Rom.2:S. Där Guds nåd är
rikast skänkt och djupast erfaren, där
kommer vreden starkast till utbrott,
när nåden möts med nådesförakt Ofr
Am.3:2).
Men också hela världen är under
vreden, eftersom allt vad människa
heter är »kött», och som sådant av
syndig och gudsfientlig natur, och
människorna är av naturen »vredens
barm>, Ef.2:3 (grt.), »vredens kärb>,
Rom.9:22. Guds vrede har kommit
över folken, Upp.Il :18; 14:8; 18:3;
19:15, över jorden, 14:19; 16:1, och
särskilt över Babylon som är inkarnationen av den gudlösa självhärliga
makten, 14:8; 16:19 Ofr Antikrist).
Guds vrede är dock först och främst
riktad mot djävulen och de demoniska
makterna. Djävulen själv är en vredesmakt, som kämpar mot Gud och
Kristus, tillsammans med sina änglar
och· de antikristliga makterna, i stor
vrede, Upp.12:12,17. Beträffande vilddjuret, se 17:3, jfr 13:1 ff. I Uppenbarelseboken »toppar» hela uppenbarelsehistoriens slutmål sig i en väldig
sammanstötning mellan Guds och djävulens vrede, 19:15 ff.

gången blir vredens verkningar, vilka i
sin tur utmanar ny och större vrede
och på så sätt bringar till mognad
för den eviga domen, Rom.9:22;
1.Tess.S:9. Gud överlämnar i sin vrede
judiciellt .åt synd och avfällighet,
vilken han återigen straffar med
träldom och förstockelse i gudsfrånvändhet, både etiskt och andligt,
Rom.1 :24, 26,28. Därför är vreden det
stora ångestfyllda temat icke endast i
G.T., utan även i N.T. »Det är förskräckligt att falla i den levande
Gudens händer», Hebr.1O:31.
Den gudomliga vredens verkan är i
N.T. liksom i G.T. främst döden,
Rom.1 :18 ff.,32 (Ps.90:7-11). Men i
synnerhet sammanställs vrede och
evigt fördärv (förtappelse), Rom.9:22;
Upp.14:6 ff. Denna förtappelse är icke
utplåning, icke utsläckning, utan evig
pina, basanismbs, 14:10 f.; 20:10;
Matt. 18:34. Vredesdomen är lika
oändlig som barmhärtighetsdomen. Se:
Fördärv, Gehenna, Dom (Guds).
Vrede
Guds vrede
Är stor, 2.Kon.22:13. Är glödande,
4.Mos.32:14. Är en hämnare, Nah.1:2.
Uppenbaras från himmelen över all
ogudaktighet, Rom.1 :18.
Drabbar de ohörsamma, Ef.S:6. De
avfälliga, Esr.8:22. Dem som ej hyllar
Sonen, Ps.2:12. Dem som förkastar
Guds Son, Joh.3:36. Den fromme när
han syndar, Ps. 102:10 f. Dem som
föraktar evangelium, Ps.2:S; Matt.22:7.
De heligas förföljare, 1.Tess.2:16.
Gud har icke bestämt de troende
att drabbas av vrede, 1.Tess.S:9. Han
behåller
ej
vrede
evinnerligen,
Ps. 103 :9. Ett ögonblick varar hans
vrede, Ps.30:6. Han avvänder mäktigt
sin vrede, Ps.78:38. Han avvänder den
frän den botfardige, Ps.6:2; 38:2; Mika
7:9. Det frälsta Israel tackar Herren,
därför att hans vrede har upphört,
Jes.12:1.
Vi var på grund av vår natur hemfallna åt Guds vrede (vredens barn,
grt.), Ef.2:3. Lagen kan ej framkalla
annat än vrede, Rom.4:1S. Jesus är
den som räddar oss undan den kommande vredesdomen, 1.Tess.1 :10.
Människors vrede
Är en av köttets gärningar, Gal.
5:20. Är av samma natur som dråp,
Matt.S:21 f. Är oförnuft, Ords.14:29;
29:9. Stillas av den som är vis, Ords.
29:8,11. Av ett mjukt svar, Ords.1S:1.
Bannlyses frän församlingen, Ef.
4:31; Ko1.3:8. Från dem som förrättar
bön, 1. Tirn.2:8. Från barnuppfostran,
Ef.6:4,jfr Ko1.3:21.
Vi uppmanas att avhålla oss från
vrede, PS.37:8. Att vara sena till vrede,
Jak.1:19. Att icke låta solen gå ned
över vår vrede, Ef.4:26. Att fly dem
som lätt vredgas, Ords.22:24.
En rättmätig vrede fram springer ur
sorgen över medmänniskors otro, synd
och orättfärdighet, t.ex. Moses (2.Mos.
32:19) och Nehemjas (Neh.S:6).
Ensam för sig i absolut helighet står
Herren Jesu vrede, Mark.3:S.
VREDE

1) 'ap, 'l~
näsa; vrede, harm. Jfr Vred 1. Se:
Harm 4, Raseri 3, Vredgas 5.
2) hemå, im n
glöd, hetta; v~~de, förtörnelse. Se t.ex.
Förtörnelse 5, Grym 5, Harm 1, Uppröra 8, Vred 6, Vredgas 8.
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3) hämam, 07:1 n
bli ~l. vara var~; i överförd betydelse:
bli upptänd el. brinnande (här om leb,
hjärta). I överförd betydelse förekom·
mer verbet även i t.ex. Ps.39:4; Jer.
51:39; Hos.7:7 (övers. bliva brinnande,
vara upptänd, vara het). Se: Varm 2.
4) rUa~, Q 11
vind, vindfläkt; andedräkt; ande; själ,
sinne; fnysning, uppbrusande sinne;
vrede. Se vidare: Sinne l.
5) kli 'as,

o II J

förai:gelse, h~~, förtörnelse; sorg, be·
drövelse. Se t.ex. Förargelse 2, Förtör·
nelse 6, Sorg 4.
6) zå'ap, '1 II T
vara häftig, Vredgas; i 2.Krön.26:19
övers. fara ut i vrede. Jfr Vred 3. Se:
Bedröva 2, Vredgas 7.
7) lfe.sap, '1 ~ P.
aram. vrede, förtörnelse; av verbet
~e~p, ~ Förtörna 6. Ordet motsvarar
hebr. ~ä~p, se 19.
8) ~ron, 1 i 1~
(vredes)glöd; i PS.88:17 plur. övers.
vredes lågor; av: J:uirå, se 20. Ordet
brukas i G.T. endast om Guds vrede.
Se: Glöd 3, Glöda 6.
8a) 'ir, 1 ' ~
upprördhet; av: 'ur, se t.ex. Uppröra 3,
Vakna 2. Tidigare i Hos. 11:9 förekom·
mer uttrycket l,läron appi, min vredes
glöd. Se: Ängest 16.
9) ztfam, O II T
vrede, förgry~~else; av: zå'am, se 14.
Se: Ogunst l.

18) rogaz, T ~:1
oro, bävan; upprördhet, raseri, vrede;
av: rågaz, se 5. Se: Oro 3, Rasa 3,
Vred 5, Ängest 5.
19) lfli~äp, '1 ~ P.
vrede, förtörneise; av: ~å~p, se
Vred 4. Se t.ex. Förtörnelse 1, Hem·
sökelse 5.

20)

~årå,

n~ ~

brinna, glöda (av iver el. vrede); bli el.
vara vred; här opersonl. konstruktion
med prep. le, till, för, åt; (någons)
vrede blir upptänd. Se vidare: Vred 1.
21) orgizö, tWyirw
reta till vrede; PlIss. bli retad till vrede,
bli vred; av: orge, se 22. Se: Vred 10,
Vredgas 9.
22) orgJ, tWyfl
läggning, sinnesbeskaffenhet, lynne,
benägenhet, böjelse, lust; i synnerhet:
häftig sinnesrörelse; i N.T. alltid i
betydelsen: vrede; av: orgaö, svälla
(t.ex. om växter); ha överflöd (på
något); vara full av begär (efter något);
vara ivrig el. beTlrdd; vara uppeggad el.
upphetsad. Orge motsvarar närmast
hebr. 'ap, se l. Jfr 23. Se: Vredes·
dom l.
23) thymos, IJ v/loe;
uppbrusande mod, häftig sinnesrörelse;
vrede, förtörnelse; av: thyö, brusa
fram, brusa upp. I Upp.16:19; 19:15
förekoptrner .ordet i uttryckljt: ho thy·
mos tes orges (gen. av orge, se 22),
övers. sträng vrede. Thymos motsvarar
närmast hebr. I)emå, se 2. Se: Förtör·
nelse 7, Vredesdom 2.
24) parorgizö, rrapop'yirw
reta till vrede; av: prep. para, vid,
bredvid (här med förstärkande inne·
börd), och orghö, se 21.
25) parorgismos, rrapoP-yw/loe;
retning till vrede; vrede, harm, för·
trytelse; av: parorgizö, se 24.
26) orgilos, åp-yi'Aoe;
benägen för vrede, snar till vrede,
häftig, snarstucken; av: org~, se 22.'1.: .
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1 för H. glödande v.s skull
12:13
1 min v.s eld är upptänd
15:14
1 I haven upptänt min v.s eld
17:4
2 till att avvända från dem din v.
18 :20
1 utför ditt verk på din v.s tid
18:23
1 själv strida mot eder iv.
21:5
2 att Icke min v. må bryta fram
21:12
1 H. v. skall icke upphöra
23:20
l uppväckt min v. och förtörnelse
32:31
l i min v. och harm fördrivit dem
32:37
l mskor s. jag slagit i min v.
38:5
l stor är den v. och förtörnelse
36:7
1 min v. utgjutit sig över Jerus.
42:18
1 Därför blev min v. utgjuten
44:6
9 H. tog fram sin v.s vapen
50:25
1 på Il'Und av H. v. skedde
52:3
1 höUer icke H. gm sin v.
Klag. 2:1
2 över Sions hYdda utgöt han sin v.
2:4
1 i sin v.s förgrymmelse försköt
2:6
12 prövat elände under hs V.s ris
3:1
1 Du har höUt dig i v.
3:43
1 förfölja dem iv. och förgöra
3 :66
1 min v. skall få uttömma sig
Hes. 5:13
1 skipar rätt med v. och förtörnelse
5 :15
2 skall jag uttömma min v. på dem
6:12
1 jag skall sända min v. mot dig
7:3
1 uttömma min v. på dig
7:8
2 också jag utföra mitt verk i v.
8:18
2 ut&iuter din v. över Jerusalem
9:8
1 slagregn skall komma IM min v.
13:13
2 utgöte min v. däröver I blod
14:19
2 blodigt offer för min v.
16:38
2 jag skall släcka min v. på dlg
16:42
1 att uttömma min v. på dem
20:8
1 att uttömma min v. på dem
20:21
2 och släcka min v.
21:17
9 Jag skall utgjuta min v.
21 :31
1 skall jag i min v. ocb förtörnelse
22:20
9 utgjuter jag min v. över dem
22:31
2 att v.n skulle hava sin gång
24:8
2 förrän jag släckt min v. på dig
24:13
21öra med Edom efter min v.
25:14
2 utgjuta min v. över Sin
30:16
1 utföra mitt verk med samma v.
35:11
2 i nitälskan och v.jag talar
36:6
2 utgöt jag min v. över dem
36 :18
1 skall jag giva·luft åt min v.
38:18
12 I nitälskan och v.s eld betYlar
38:19
lock förlllorde dem I min v.
43:8
9 lider mot slutet med v.n
Dan. 8:19
1 H.låt din v. och förtörnelse
9:16
12 utgjuta min v. ss. vatten
Hos. 11:10
1 Min v. är upptänd mot dessa
8:1>
8 a med min v. vill jag ej komma
11:9
1 kon. skall jag giva dig i min v.
13:11
1 ty min v. har vänt sil ifrån
14:1>
4 Har då H. varit snar till v.
Mika 2:7
l i v. och förtörnelse utkräva
5:15
13 vill jag bära hs v.
7:9
1 icke behåller v. evinnerligen
7:18
11 v. behåller han mot fiender
Nah. 1:2
18 Mitt i din v. må du tänka
Hab. 3:2
1 din v. upptänd mot strömmarna
3:8
1 iv. tröskar du sönder folken
3 :12
4 släcka min v. på nordlandet
Sak. 6:8
19 utgjck stor v. från H. Sebaot
7:12
2 med stor v. nitälskar jag för
8:2
1 Mot herdarna är min v. upptänd
10:3
22 såg sig omkring med v.
Mark. 3:5
22 Guds v. förbliver över hm
Joh. 3:36
22 Guds v. uppenbarar sig från Rom. 1:18
22 samlar du ju över dig v.
2:&
22 över dem kommer v. och förtömelse 2:8
22 när han ville visa sin v.
9 :22
22 fördrag med v.ns kärl
9 :22
22 Guds v. över de ohörsamma
Ef. 5:6
22 för sådant kommer Guds v.
Kol. 3:6
22 icke till att drabbas av v.
1.Tess. 5:9
22 Så svor jag då i min v.
Hebr. 3:11
22 Så svor jag då i min v.
4:3
22 döljen oss för Lammets v.
Upp. 6:16
22 Guds vredesvin I hs v.s kalk
14:10
23 I Guds v.s stora vinpress
14:19
23 sju gyllene skålar fulla av Guda v. 10:7
23 kalken med sin stränga v .• vin
16:19
23 trampar Guda stränga v.s vinpress 19 :11>

vara orolig, dä~a, bäva; bli upprörd,
vredgas; i Jes.28:21 övers. låta se sin
vrede. Se t.ex. Rasa 2, Uppröra 2,
Vredgas 3.
16) regaz, T ~-:
aram. raseri, vrede; av verbet [regaz],
se Förtörna 3. Ordet motsvarar hebr.
rogäz, se 18.
17) fldmö', K ~~:
aram. = hebr. I)emä, se 2. Jfr Dan.3:13
(1}.ämä'), övers. förbittring.

VREDE (allmänt)
1 din broders v. upphört
l.Mos.27:45
1 upptändes Jakobs v. mot Rakel
30:2
1 blev hs v. upptänd
39:19
1 må din v. Icke upptändas
44:18
1 i sin v. dräpte de män
49:6
1 Förbannad vare deras v.
49:7
1 upptändes hs (Mose) v.
2.Mos.32:19
1 Min herres v. ml icke upptändas
32:22
1 Då upptändes BlIeams v.
4.Mos.22:27
1 Då upptändes Balaks v. mot Blleam24:10
. 31 sitt bjärtas v. förföljer
5.Mos.19:6
4 stillades deras v.
Dom. 8:8
1 upptändes (SebuIs) v.
9 :30
1 (Simsons) v. upptändes
14:19
& för att väcka (Hannas) v.
1.Sam. 1:6
1 (SauIs) v. upptändes högeligen
11:6
1 upptändes Ellabs v. mot David
17:28
1 upptändes Sauls v. mot Jonatan
20:30
2 upptändes konungens v.
2.Sam.11 :20
1 upptändes Davids v. storligen
12:5
2 (Naaman) for sin väg Iv.
2.Kon. &:12
6 Då for UssIa ut iv.
2.Krön.26:19
2 och (Ahasveros') v. upptändes Est. 1:12
2 sedan Abasveros' v. la&t sig
2:1
2 uppfylldes (Haman) med v.
3:5
2 uppfylldes Haman med v. mot
&:9
2 konungen stod upp Iv.
7:7
2 Sedan lade sil konungens v.
7:10
1 I v. söndersliter
Job 16:9
l Du s. i din v. sliter sönder dig
18:4
2 v.n hör till de synder s.
19:29
1 blev Elihu upptänd av v.
32:2
1 Mot Job upptändes han av v.
32:2
1 mot hs vänner upptändes av v.
32:8
1 upptändes (Elihu) av v.
32:&
1 hängiva sil åt v.
36:13
2 v. borde ej få uppeaa dig
36:18
1 Gjut ut din v.s förgrymmelse
40:6
1 Avhåll dig från v.
Ps.37:8
1 i v. ansätta de mig
55:4
2 mskors v. varder dlg till pris
76:11
1 när deras v. upptändes mot oss
124:3
1 till värn mot mina fienders v.
138:7
2 svartoiuk är mannens v.
Ords. 6 :34
1 Den s. är snar till v.
14:17
4 den s. är snar till v. går långt
14:29
12 över vanartig skall hs v. komma
14:3&
2 Ett mjukt svar stillar v.
15:1
2 Konungens v. är dödens förebud
16:14

VREDE (om Gud och Kristus)
1 upptändes H. v. mot Mose 2.Mos. 4:14
1 min v. skall upptändas
22:24
1 att min v. må brinna mot dem
82:10
1 H .• varför skulle din v. brinna
32:11
2 skall jag I v. vandra emot
3.Mos.26:28
1 upptändes hs v.
4.Mos.11:1
1 H. v. upptändes storligen
11 :10
1 upptändes H. v. mot folket
11 :33
1 H. v. upptändes mot dem
12:9
1 upptändes Guds v.
22:22
1 Då upptändes H. v. emot Israel
25:3
2 Pinehas har avvänt min v.
25:11
1 upptändes H. v. och han svor
32:10
1 Så upptändes H. v. mot Israel
32:13
1 icke H. v. upptändes mot
5.Mos. 6:15
1 H. v. skall då upptändas
7:4
1 fruktade för den v.
9:19
1 då skall H. v. upptändas
11:17
1 H. v. ocb nitälskan skall då
29:20
1 då H~ i sin v. och harm omstörtade 29:23
1 Varför brinner hs v. så starkt
29:24
1 upptändes H. v. mot detta land
29:27
1 ryckte H. dem upp med v.
29:28
1 min v. skall då upptändas
31:17
1 upptändes H. v. mot Israels
Jos. 7:1
1 skall H. v. upptändas mot eder
23:16
1 upptändes H. v. mot Israel
Dom. 2:14
1 Därför upptändes H. v. mot Israel
2:20
1 Då upptändes H. v. mot Israel
3:8
1 Må din v. icke upptändas
6:39
1 Då upptändes H. v. mot Israel
10:7
1 upptändes H. v. mot Ussa
2.Sam. 6:7
20 ty hs v. var upptänd
22:8
1 H. näpst. för hs v.s stormvind
22:16
1 H. v. upptändes åter
24:1
1 upptändes H. v. mot Israel 2.Kon.13:3
2 H. v., s. är upptänd mot oss
22:13
2 Min v. skall upptändas
22:17
1 då nu hs v. blivit upptänd
23:26
1 på grund av H. v. skedde
24:20
1 upptändes H. v. mot Ussa l.Krön.13:10
2 min v. skall icke bliva
2.Krön.12:7
1 vände sig H. v. Ifrån hm
12:12
1 Då upptändes H. v. mot Amasja
25:15
2 I sin v. över Juda har H.
28:9
1 H. v. är upptänd mot eder
28:11
1 v. är upptänd mot Israel
28:13
2 stor är H. v.
34:21
2 Min v. skall utgjutas
34:21>
2 till dess H. v. över hs folk
36:16
7 icke v. över kon. rike
Esr. 7:23
1 hs makt och v. äro emot alla
8:22
8 dragen ännu större v. över'
Neh.13:18
l omstörtar dem l sin v.
Job 9:5
1 Gud. han ry""" icke sin v.
9:13
1 till dess din v. hade upphört
14:13
1 Sin v.låter han brinna
19:11
1 tillskiftar dem lotter iv.
21:17
2 av den Allsmäktiges v. borde ban 21:20
1 att hs v. ej håller nen räfst
31>:11>
1 Min v. är upptänd mot dig
42:7
1 talar till dem i sin v.
Ps. 2:/;
1 snart kunde hs v. upptändas
2:12
l H. t straffa mig icke i din v.
6:2
1 Stå upp, H., i din v.
7:7
20 ty ha v. var upptänd
18:8
1 för din v.s stormvind
18:16
1 H. skall fördärva dem I sin v.
21:10
1 Driv icke bort din tjänare iv.
27:9
1 ett ögonblick varar hs v.
30:6
2 H. tukta mig icke i din v.
38:2
9 intet helt... för din v.s skull
38:4
1 slå ned folken. Gud, I din v.
56:8
2 Förgör dem iv.
&9:14
l varför ryker din v.s eld mot
74:1
2 du har v. till övers att omgjorda
76:11
1 i v. tillslutit sin barmhärtighet
77:10
l v. kom över Israel
78:21
1 då kom Guda v. över dem
78:31
l Därför avvände han ofta sin v.
78:88
1 Han pv fritt lopp åt sin v.
78:fiO
1 låta din v. vara från släkte
85:6
2 Din v. vilar tung på mig
88:8
8 Din v.slillor Il över mig
88:17
10 och handiat I v. mot hm
89:39
2 Huru l!inge skall din v. brinna
89:47

VREDE (vredes dag)
1 förrinnande vatten på v.ns dag Job 20:28
12 bärgad undan på v.ns dag
21:30
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10) 'åbar, 1:1 II
gå öv~r, öve~skrida; här hithp. vara
övermodig el. förmäten; brusa upp, bli
vred el. rasande; i Ps.89:39 övers.
handla i vrede; i Ords.20:2 i betydel·
sen: ådraga sig (någons) vrede. Jfr
hithp. i 5.Mos.3:26, övers. bliva för·
grymmad; Ps.78:21,62 förgrymmas;
v.59 varda förgrymmad; hithp. part. i
Ords.14:16, övers. övermodig; 26:17
(tillsammans med ~ part.) den som
förivrar sig. Jfr 12. Se t.ex. Vandra 7.
11) nåtar, 1t:1 J
bevaka; bevar;; \ehålla; här i betydel·
sen: behålla vrede. Jfr Ps.103:9 med
parallellstället Jes.57:16, som i stället
för nåtar har ~ä~p, se Vred 4 (övers.
förtörnas). Se t.ex. Agg 1, Vakta 7.
12) 'äl}rii,
P.
övermod, förmätenhet; vrede, raseri,
förgrymmelse; av: 'å!;>ar, se 10. Se:
Grym 6, ÖVermod 9.

n; 7

13) zd'ap, '1 II T
häftighet, vrede~ av: za ap, se 6. Jfr
2.Krön.28:9, övers. hätskhet. Jfr za'ap
'ap ('ap, se l) i Jes.30:30, övers.
vredesförgrymmelse. Se: Raseri 5.
14) zå'am,

O II T

bli vred el. förgrymmad (på); fördöma;
förbanna. I Ords.22:14 står: zc'um
JHWH (ze'um, part. pass. cstr. av
zå'am), övers. den som har träffats av
Herrens vrede. Se vidare: Vred 8.
15) riigaz,

T

J1

VREDE
Uppdelning: allmänt; om Gud och Kristus,
vredes dag, vredes glöd.

Vredesdag - Vrångsinthet
1 krossa kon. på sin v.s dag
Ps.1l0:5
12 Gods hjälper intet på v.ns dag Ords.11:4
1 på hs glödande v.s dag
Jes.13:13
1 på sin glödande v.s dag
Klag. 1:12
10m sin fotapall på sin v.s dag
2:1
1 Du dräpte på din V.s dag
2:21
1 på H. V.s dag fanns ingen
2:22
12 icke rädda dem på H. V.s dag Hes. 7:19
9 sköljt av regn på v.ns dag
22:24
12 En v.ns dag är den dagen
Sef. 1 :15
12 rädda dem på H. v.s dag
1:18
1 innan H. V.s dag kommer
2:2
1 beskärmade på H. V.s dag
2:3
22 drabba dig på v.ns dag
Rom. 2:5
22 deras v.s stora dag är kommen Upp. 6:17
VREDE (vredes glöd)
1 Vänd dig ifrån din v.s glöd 2.Mos.32:12
1 H. V.s glöd må vändas
4.Mos.25:4
1 H. V.s glöd mot Israel
32:14
1 H. vända sie ifrån v.s glöd
5.Mos.13:17
1 vände sie H. ifrån v.s glöd
Jos. 7:26
1 Amalek känna hs V.s glöd
l.Sam.28:18
1 ifrån sin stora v.s glöd
2.Kon.23:26
1 hs V.s glöd må vända sig
2.Krön.29:10
1 hs v.s glöd må vända sig ifrån
30:8
1 vår Guds V.s glöd i denna
Esr.10:14
1 sin v.s glöd skall Gud sända
Job 20:23
1 låt din v.s glöd hinna upp
Ps.69:25
1 över dem sin V.s glöd
78:49
1 vände dig ifrån din v.s glöd
85:4
1 H. V.s glöd upphör icke
Jer. 4:8
1 nedbrutna för hs v.s glöd
4:26
1 förgöras gm H. v.s &löd
25:37
1 ödemark under hs V.s glöd
25:38
1 H. V.s glöd skall icke upphöra
30:24
1 över dem min v.s glöd. säger H.
49:37
1 rädda sitt liv undan H. V.s glöd
51 :45
1 I sin V.s glöd högg han av
Klag. 2:3
1 utlliutit sin V.s glöd
4:11
1 icke känna min v.s glöd
Hos.11:9
1 vänder sig ifrån sin v.s glöd
Jana 3:9
1 Vem kan uthärda hs V.s glöd Nab. 1:6
1 innan H. V.s glöd kommer
Sef. 2:2
1 utgjuta över dem all min v.s glöd
3:8

VREDESDAG
din v. har nu kommit

Upp.11:18

VREDESDOM
Se även: Vrede.
VREDESDOM

l) orge, 0PrT,
vrede; här om Guds dömande vrede,
vredesdom. I Matt.3:7; Luk.3:7;
l.Tess.l :10 talas det om den kommande vreden (he mellousa org~ el. he org~
be erchomene). I Ef.2:3 står ordagrant:
av naturen vredens barn. Se vidare:
Vrede 22.
2) thymos, IJ v[.Loe;
vrede, förtörnelse; vredesdom. Se vidare: Vrede 23.
VREDESDOM
1 undan tillstundande v.en
Matt. 3:7
1 undan tillstundande v.en
Luk. 3:7
1 en v. över detta folk
21 :23
1 Gud s. låter v.en drabba
Rom. 3:5
1 Vad lagen kommer åstad är ju v.
4:15
1 gm hm bliva frälsta undan v.en
5:9
1 utan lämnen rum för v.en
12:19
1 utföra v.en över den s. gör ont
13:4
1 underdånig icke allenast för v.ens
13:5
1 gm vår natur hemfallna åt v.en
Ef. 2:3
1 frälsar undan kommande v.en 1.Tess. 1 :10
1 v.en har kommit över dem
2:16
2 är Guds v. fuUbordad
Upp.15:1

4) za am,

C): i

bli vred el. fÖrgrymmad (på). Se vidare: Vred 8.
5) 'ap, 'i 0
näsa; vrede, harm. I Ords.22:24 står
hå 'al 'ap, vredens herre el. mästare
(övers. den som lätt vredgas), parallellt
med 'is J:i.emo! (J:i.emo!, plur. av J:i.emä,
se 8), vredesglödernas man (övers. en
snarsticken man). Se vidare: Vrede l.
6) 'ösan, 1t); V
ryka; här -(o~ Gud) i betydelsen:
vredgas; av: 'äsån, rök. Verbet används
i 2.Mos.19:l8; Ps.l04:32; 144:5 om
berg, i S.Mos.29:20; PS.74:l om Guds
vrede.
7) zö'ap, 'l V l
vara häftig, ~r~dgas. Se vidare: Vrede

6.
8) hemå,

il~

n

glöd, hetta; ~r~de, förtörnelse. I Nall.
1:2 står: bå 'al J:i.emä, vredens herre el.
mästare; övers. en som kan vredgas. Se
vidare: Vrede 2.
9) orgizo, oP'Yi~w
reta till vrede; pass. bli retad till vrede,
bli vred, vredgas. Se: Vred lO, Vrede
21.
10) ehoitio, xoXaw
vara förbittrad, vredgas (på); av: chol~,
galla; bitterhet, hätskhet, vrede.
VREDGAS
1 H .• v. icke över att jag
l.Mos.18:30
1 v. icke över att jag talar ännu
18:32
1 (Rakel:) V. icke. min herre
31 :35
1 v.des högelisen över att (Sikem)
34:7
2 Också på mig v.des H.
o.Mos. 1 :37
2 H. v.des på mig för eder skull
4:21
2 H. v.des på eder ... förgöra eder
9:8
1 varför v.ens I då häröver
2.Sam.19:42
2 Skulle du då icke v. på oss
Esr. 9:14
1 När Sanbailat hörde ...v.des ban Neb. 4:1
2 Hyllen sonen så han icke v.
Ps. 2:12
3 V.ens. men sYnden icke
4:5
4 en Gud s. dagligen v.
7 :12
5 vem kan bestå inför dia. när du v.
76:8
2 Huru länle skall du oavlåtligen v.
79:5
6 H. Gud huru länge skall du v.
80:5
2 Vill du då v. på oss evinnerligen
85:6
7 på H. hennes bjärta v.
Ords.19:3
5 icke i sällskap med den s. lätt v.
22 :24
3 då v. denne eller ler
29:9
8 Jag v. icke på den
Jes.27:4
1 Menar du att du har skäl att v. Jana 4:4
1 skäl till a~: v. för ricinbuskens
4:9
1 skäl att v. UJ döds
4:9
8 hämnare är H., en s. kan v.
Nab. 1:"1
4 på vilket H. evinnerli&en v.
Mal. 1:4
9 Var och en s. v. på sin broder Matt. 5 :22
10 huru kunnen I då v. på mil
Job. 7:23
9 V.ens, men synden icke
Ef. 4:26
9 Folken v.des
Upp.11:18
9 draken v.des än mer på kvinnan
12:17

10:19 pi. part.); i Job 9:20 hif. förklara förvänd; övers. låta synas vrång.
Se: Krokig 5.
3) 'ä{cal{cöl, '?
i2 ~,
böjd, krokig, förvänd; i PS.12S:S fem.
plur. 'aJ.calJ.callo!, övers. vrånga vägar;
av: ['åJ.call, grundbet. böja, kröka
(detta verb förekommer i G.T. end. i
Hab.l :4, där det står i pu. part. me'l'l<l.<ål, övers. förvrängd). Jfr uttrycket
'åråJ:i.o! 'åJ.calJ.callo!, krokiga vägar,
Dom.5:6 (övers. svåra omvägar); adj.
'äJ.callä!on, Jes.27:l, övers. ringlande
(om orm).
4) tahpulso!, n i J? ;:t lJ
plur. förvändheter ;. 'förvända ting; i
Ords.2: 12 övers. vad vrångt är; v.14
vrångt väsen; 10:32 idel vrånghet;
16:30 vrånga tankar; av: häpa~, vända;
förvända. Se: Förvända l, Svek 6.
5) luz, l 1 '?
vända sig, vika avel. bort; här nif. part.
nåloz, den som är förvänd el. det som
är förvänt. Se: Förvända 3, Krokig 3,
Vika Il.
6) sliläp, 'l! Cl
förvändhet, 'skevhet; av: [sålap l, se
Fall 18.
7) 'i{c{cesu[, n 1iV P V
förvändhet, vrånghet; av: [,åJ.casl, se 2.
Ordet förekommer på båda ställena i
uttrycket: 'il<J.<esu! pä, munnens förvändhet el. vrånghet.

e?

8) häpalspals, l ~ ~ ~ el
förvänd, krokig; övers: idel vrånghet;
av: häpa~, se 4.
9) ['ö{1atl, n~e
pi. förvrida, förvända; end. i Mika 7:3,
övers. bedriva vrånghet.
10) diastrephö, Il taUTpel/!w
förvända, förvrida; här perf. part. pass.
förvänd, förvriden. Jfr Luk.23:2,
övers. förleda; Apg.13:8 hindra; Fil.

2:15 (perf. part. pass.) avog. Se vidare:
Förvända 9.

11) skolios, UIWXtOe;
krokig, böjd (i motsats till euthys,
rak); i överförd betydelse: förvänd,
vrång, orimlig. I Fil.2:lS står ordet
jämsides med perf. part. pass. av diastrephö, se 10. I l.Pet.2:l8 är skoliOs
övers. obillig. Se: Krokig 6.
12) strebl66, UTP€(jXOW
sno, vrida; förvrida, förvränga; övers.
vrångt uttyda; av: streblos, snodd, vriden, krokig (av: strephö, vända, vrida).
VRANG
1 det v.a och avoga släktet
5.Mos.32:o
1 mot den v.e bevisar du
2.Sam.22:27
2 så läte han mig synas v.
Job 9:20
1 mot den v.e bevisar di&: avoa:
Ps.18:27
1 Ett v.t bjärta vare fjärran
101:4
3 s. vika av på v.a vägar
125:5
4 trån män s. tala vad v.t är
Ords. 2:12
4 fröjda sig åt ondskans v.a väsen
2:14
o styggelse för H. är den v.e
3:32
1 finnes intet falskt eUer v.t
8:8
2 den s. Sår v.a vägar bliver röjd
10:9
4 en v. tUlllla bliver utrotad
10:31
6 en v. tunga giver bjärtesår
15:4
4 En v. mska kommer träta åstad
16:28
4 han umgås med v.a taukar
16:30
1 Den s. har ett V.t bjärta
17:20
1 en man s. har v.a läppar
19:1
1 Törnen och snaror på den v.es väg 22:5
10 O du otrolna och v.a släkte Matt.17:17
10 O du otrogna och v.a släkte
Luk. 9:41
11 frälsa eder från detta v.a
Apg. 2:40
11 ett v.t och avogt släkte
Fil. 2:15
12 obefästa mskor v.t uttyda
2.Pet. 3:16

VRÅNGHET
Ords. 4:24
6:12
10:32
de olludaktigas mun är idel v.
11:3
de trolösas v. är dem till fördärv
En oärlig mans väg är idel v.
21:8
en rik s. iv. går dubbla vägar
28:6
den s. i v. går dubbla vägar
28:18
förtrösten på våld och v.
Jes.30:12
så bedriva de v.
Mika 7:3

7 Skaffa bort munnens v.

7 går omkring med v. i munnen

4
6
8
1
2
5
9

VRÅNGHJÄRTAD
styggelse för H. äro de v.e

VRÅNGSINTHET
l) kakoetheia, 1<a"OT,1J €ta
9ndsinthet, illvilja, ondska; av: kakoethes, ondsint, illasinnad, illvillig (av:
kakos, se Ond 23, och ~thos, vana, sed;
karaktär, sinnelag).

VRENSKANDE
ditt v .• ditt skändliga

Jer.13:27

VRENSKAS
v. efter sin nästas hustru

Jer. 5:8

VREDESFÖRGRYMMELSE
huru hs arm drabbar. i v.

VREDESGLÖD
H. dag kommer med v.
v. kommer över hela hopen
min v. går fram över hela hopen

Jes.13:9
Hes. 7:12
7:14

VREDESMOD
gack han bort ifrån Farao iv. 2.Mos.11:8
Jonatan stod upp i v.
l.Sam.20:34
(Efraim) vände tillbaka iv.
2.Krön.25:1O

VREDESSKÅL
gjuten ut Guds sju v.ar

Upp.16:1

VREDESVERK

-vrida
förvrida Apg.13:l0
VRIDA
och v. huvudet av (djuret)
3.Mos. 1:15
v. huvudet av (duvan) invid halsen
6:8
två dörrhalvor So kunde v.s
l.Kon. 6:34
må du v. dig i födslosmärtor
Mlka 4:10
vredo samman en laona av
Matt.27 :29
vreda samman en krona av
Mark. 15:17
vreda samman en krona av törnen Joh.19:2
fot s. haltar icke v.es ur led
Hebr.12:13

VRIDBAR

kallat mina bjältar till v.

Jes.13:3

VREDESVIN
Jer.2o:15
att dricka av sin otukts v.
Upp.14:8
ock han få dricka av Guds v.
14:10
av hennes otukts v. hava alla folk
18:3

kalk med v. \lr min hand

VREDGAS
l) hårö, ill n
bri~na, glöd~ (:av iver el. vrede); bli el.
vara vred. Se vidare: Vred l.

2) 'önap, 'l

VRIDA

Jes.30:30

~~

var dörr två v.a dörrskivar

Hes.41:24

VRÅ
-vrå
smygvrå PS.74:20
VRA
Bättre bo i en v. på taket
Bättre är att bo i en v. på taket
icke i ngn undangömd v.

Ords.21:9
25:24
Apll.26:26

VRÅNG
l) 'i(c{ceS, rj i'I)l

J.cal och hithp. bliva el. vara vred; trol.
av: 'ap, se 5. Se: Vred 2.
3) rögaz, l d~
vara orolig, darra, bäva; bli upprörd,
vredgas. Se t.ex. Vrede 15.

krokig, böjd',' förvänd, vrång; av:
[,äJ.caSl, se 2. Se: Krokig 2.
2) ['ö{casl, rj p JI
nif. vara kr~kig el. förvänd (i
Ords.28:l8 nif. part. krokig, förvänd);
pi. 'ikkes, göra krokig, förvända (i Ords.
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Egyptisk, grekisk oeh romersk våg.
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Ords.ll:20
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Vränga - Våld
erövra; här övers. få sitt våld. Se:
Fast 31, Fånga 5.
12) kap, "I ~
något ihåligt; handflata, hand. Jfr 4. Se
vidare: Makt 45.

VRANGSINTHET
1 fulla av svek, v.

Rom. 1 :29

VRÄKA
v. hennes stenar ned i dalen
v.te en del av lasten över bord

Mika 1:6
Apg.27:18

VRÄNGA

13) håz~å,

-vränga
förvränga Hab _1 :4
lagvrängning Hes.9:9
VRÄNGA
1) nåtå, il Ll l

sträcka el. spfuna ut; luta, böja el. vika
av; här om rätt el. rättssak: förvända,
vränga. Se vidare: Vika 9.
VRÄNGA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

efter hopen och v.er rätten
2.Mos.23:2
v. rätten för den fattige
23:6
Du skall icke v. rätten
5.Mos.16:19
icke v. rätten för främlingen
24:17
den s. v.er rätten för främlingen
27 :19
toga mutor och v.de rätten
l.Sam. 8:3
han skall v. rättens vägar
Ords.17:23
v. rätten för den oskyldige
18:5
för att v. de ringas sak
Jes.l0:2
gm lögn v.de rätten för rättfärdige
29:21
att man v.er en mans rätt
Klag. 3 :35
de v. de ödmjukas sak
Am. 2:7
v.en rätten för de fattiga
5:12
v. rätten för främlingen
Mal. 3:5

VÅD
-våd
tygvåd 2.Mos.26:1
VAD
Var v. 28 alnar lång
2.Mos.26:2
alla v.erna skola hava samma mått
26:2
Fem av v.erna fogas tillhopa
26:3
de fem övriga v.ema fogas tillhopa
26:3
öglor i kanten på den ena v.en
26:4
i kanten på den v. s. sitter ytterst
26:4
50 öglor skall du sätta på ena v.en
26:5
och 50 öglor ytterst på motsvarande v. 26:5
foga tillhopa v.erna medelst häktorna 26:6
11 sådana v.er skall du göra
26:7
Varv. skall vara 30 alnar lång
26:8
de 11 våderna skola hava samma mått 26:8
Fem av v.p . . na skall du foga
26:9
de fem övriga v.erna och sjätte v.en
26:9
50 öglor i kanten på ena v.en
26:10
50 öglor i kanten på motsvarande v.
26:10
överskottet av täckelsets v.er
26:12
den halva v. hänga ned på baksidan
26:12
längden av täckelsets v.er
26 :13
Var v. gjordes 28 alnar lång
36:9
alla v.erna fingo samma mått
36:9
fogade tillhopa fem av v.erna
36:10
fogade tillhopa de fem övriga v.eroa
36:10
öglor i kanten på ena v.en
36:11
i kanten på den v. s. satt ytterst
36 :11
50 öglor satte man på ena v.en
36 :12
50 öglor ytterst på motsvarande v.
36:12
fogade v.erna tillhopa
36:13
11 sådana v.er gjorde man
36:14
Var v. gjordes 30 alnar lång
36:15
de 11 v.erna fingo samma mått
36:15
Fem av v.erna fogade man tillhopa
36:16
de sex övriga v.erna till särskilt
36 :17
50 öglor i kanten på den v. ytterst
36:17
50 öglor på motsvarande v.
36:17

VADA
om ngn av v. stö ter till

4.Mos.35:22

VÅG

-våg
havsvåg Jud.v.l3
VAG

om än dess v.or brusade
Ps.46:4
ett hav vars v.or röra upp dy
Jes.57 :20
v.orna slogo över båten
Matt. 8:24
Båten hårt ansatt av v.orna
14:24
och v.orna slogo in i båten
Mark. 4:37
näpste vinden och vattnets v.or
Luk. 8:24
rådlösa vid havets och v.ornas dån
21 :25
icke ss. havets v.or drivas
Ef. 4:14
s. tvivlar är lik havets v.
Jak. 1:6

VÅG
Se även: Vikt.

19) 'åmål, '7 D II

Våg funllell i Pompeji.
huru skulle jag v. svara hm
Job 9:14
ej min like, så jag v.r svara hm
9 :32
Vem v.r ens förehålla en sådan hs väg 21:31
Vem v.r då fördöma om han stillar
34:29
den sådant v.r, hs hopp sviket
40:28
Vem v.r då sätta sig upp mot mig
41:1
Vem v.r sig in mellan hs käkars par
41:4
envar s. v.r sig ut därifrån
Jer. 5:6
vilken annan vill v. sitt liv
30:21
ingen s. v.r komma vid deras
Klag. 4:14
vi ej v. gå på våra gator
4:18
öde att ingen v.de draga där
Hes.14:15
v.de sina liv för att icke
Dan. 3:28
Saanans invånare v. sig icke ut
Mika 1:11
v.de de icke av fruktan för
Mark.11:32
v.t sina liv för vår H., JK.
Apg.15:26
hava V.t sitt liv för mig
Rom.16:4
tänker v. mig på somliga
2.Kor.l0:2
v. oförskräckt förkunna Guds ord Fil. 1:14

VÅGSKÅL
i v.en äro de för lätta
att akta ss. ett grand på v.en
tag dig så en v.
mannen hade en v. i sin hand

Ps.62:1O
Jes.40:15
Hes. 5:1
Upp. 6:5

VÅGSVALL
begynte brytas sönder av v.et

Apg.27:41

VÅLD

VAG
Riktig v. skolen I hava
3.Mos.19:36
min olycka lagd på v.en
Job 6:2
må jag vägas på en riktig v.
31:6
Falsk v. är styggelse för H.
Ords.11:1
V. och rätt vägning äro från H.
16:11
falsk v. är icke ngt gott
20:23
Vem väger bergen på en v.
Jes.40:12
väger upp silver på v.en
46:6
vägde upp penningarna på en v.
Jer.32:10
Riktig v. skolen I hava
Hes.45:10
du är vägd på en v.
Dan. 5:27
Kanaans folk går med falsk v.
Hos.12:7
förfalska v.en så den visar orätt
Am. 8:5
om jag fördroge orätt v.
Mika 6:11

il D l il

styrka, makt,' ~åld, häftighet; av:
i).äzaJ:;:, se 9. Se vidare: Makt 34.
14) råsas, l'::; l
\.<al och pi. (J~b 20:19) krossa, bryta; i
överförd betydelse: nedtrycka, förtrycka, misshandla; här övers. öva våld
mot. Verbet förekommer ofta jämsides
med 'åSaJ:;:, se 17. Jfr J:;:a1 part. pass. i
Jes.36:6, övers. bräckt; 42:3 bruten;
Hos.5:11 våldföres; pi. i PS.74:14,
övers. bräcka; 2.Krön.16:1O förfara
våldsamt mot.
15) 'ägra', lJ ~ ! ~
aram. arm; end: i Esr.4:23, i överförd
betydelse: kraft, styrka, våld. Ordet
står tillsammans med i).åjil, se Makt Il.
Jfr aram. derå', arm, Dan.2:32, och
hebr. zeroa', se Makt 32.
16) kåbas, tj:1 J
trampa-under fÖtterna; lägga under sig,
underkuva, betvinga; här övers. öva
våld mot. Se vidare: Underdånig l.
17) 'iiSak, p\:' V
förtryck~, beha~dla med våld el. orätt;
här övers. öva våld. Verbet är ofta
övers. förtrycka, t.ex. l.Sam.!2:3;
Am.4:!. Jfr inledningen till art. Förtryck. Se t.ex. Orätt 3, Skada 9.
18) gåra', PI J
skära el. klippaT av; här med prep. 'äl,
till; övers. få i (sitt) våld. Se t.ex.
Avskära 4, Utplåna 2.

Se även: Förtryck.
-våld
självsvåld Jes.3:4
övervåld 5.Mos.28:33

4) jåd, l '
hand,- handflata; här: hand som symbol
för styrka och kraft. Se t.ex. Arm
(subst.) 2, Kraft 5, Makt 25, Utväg 2,
Välde 2.
5) gåzel, '7 l J
något som man har rivit till sig el.
rövat, något som man har tagit med
våld; av: gäzal, se 3. Se: Rov 9.
6) gezela, il '7 l J
=gåzel, se 5.T Ördet står i 3.Mos.6:4
tillsammans med verbet gåzal, se 3. Se:
Rov 10, Röva 6.
7) [tzårap) , '1 ~ ~
grundbet. trol. fö!y~rva, vinna; end.
nif. part. fem. näl).äräpä! (om sipi).ä, se
Tjänarinna I, här övers. trälinna), trol.
förvärvad, vunnen; bestämd, avsedd
(h~'is, för en man).
8) lipne-,

-,

.l8?

framför, inför (någon); här övers.
(någons) våld. Se vidare: Möta 5.
9) tzåza~, P l ~

möda, tungt ~rbete; vedermöda; det
som bereder andra vedermöda: orätt,
skada osv. Se t.ex. Möda 5, Vedermöda 3.
20) Sådad, l l rj
(här pi:) beha~dla med våld; övers. öva
våld mot. Se t.ex. Röva 3, Ödelägga 4.
21) ma'äsa~~o[, fl i P~ ~I?
fem. plur. utpressningar; . av: 'äsaJ:;:, se
17. I Ords.28:l6 står: rab ma'asakkot,
stor i utpressningar; övers. som' 9vär
mycket våld (i motsats till: Sonä !?ä~',
som hatar ,orätt vinning). I les.33:l5
står: be!?ä~a' ma'asaJ:d.<o~, genom
(orätt) vinning av utpressningar; övers.
vad som vinn~s genom orätt och våld.
Beträffande bä~', se Vinning l.
22) sog, ltj
makt, våld; av: sädad, se 20. Se t.ex.
Förödelse 9, Ödeläggelse 6.
23) '6Sä~, Pt;ill
förtryck, våld; av: 'äsaJ:;:, se 17. Ordet
24) '6~är, l ~'ll

stängning, tilislutning; här trol. i betydelsen: betryck, förtryck; av: 'å~ar,
uppehålla, hålla kvar, hälla tillbaka;
stänga, tillsluta. Ordet förekommer
även i Ps.! 07 :39, övers. trycka. Se:
Ofruktsam 5.

vem v.r oroa (Juda)
l.Mos.49:9
vem v.r oroa hm
4.Mos.24:9
ingen v.de ens röra sin tunga
Jos.10:21
v.de sitt liv för att rädda
Dom. 9:17
v.de ingen föra handen till
l.Sam.14:26
v.r smäda levande Gudens här
17:26
ingen v.r säga ngt åt hm
25 :17
mäns blod s. v.t sina liv
l.Krön.11:19
v.de David icke komma inför Guds
21 :30
icke v de kriga mot Josafat
2.Krön.17:10

VÅLD
I) /:låmås, mJ n
våld, orätt; ;v ~ i).åmas, öva våld, behandla med våld. Se vidare: Orätt 1.
2) me'Of], I'X D
myckenhet, kraft; som adv. mycket,
övermåttan; här övers. med våld. Se
t.ex. Kraft 3, Makt 17.
3) gåzal, ? l :l
rycka el. slitä ~v el. bort; riva till sig,
röva; här övers. taga med våld. Se:
Plundra 2, Röva 2.

bli el. vara fast, hård el. stark; hlL göra
stark; med prep. be, fatta, gripa, hålla
fast; här övers. taga med våld. Jfr hif.
(med be) i Ords.7:l3, övers. taga
(någon) fatt; Jes.4:l fatta i. Se t.ex.
Fast 20, Hård 13, Stark 9, Understödja 3, Välde 6.
10) utf.ord.
Övers. »i (någons) våld» motsvaras i grt.
av prep. le, till, för, åt (någon). I
Ps.136:24 står ordagrant: från våra
motståndare (el. ovänner).
11) tåpas, b 8 fl
gripa, fatta ;g' i; taga fast; intaga,

25) meru~å, il ~ 1 19
krossning; nedtryckning, förtryck; av:
rå~a~, se 14. Ordet står tillsammans
med 'oSäJ:;:, se 23.
26) jacJ, i ~
aram. = hebr. jag, se 4. Ordet brukas i
överförd betydelse också på bl.a. följande ställen: Esr.5:l2; 7:14; Dan.2:38;
3:15; 7:25 (övers. hand).
27) p/irä~, p ~~
klyvning; röveri: plundring; av: påraJ:;:,
är ofta övers. förtryck, t.ex. Jes.54:l4;
Jer.6:6; 22:17. Se t.ex. Orätt 22.
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VÅGA

Våldföra - Vård
klyva, krossa; rycka el. slita isär el.
bort· kal av detta verb är i 1 Mos.27 :40
över~" riva; Ps.136:24; Klag.s:8 rycka;
pi. i 2.Mos.32:2 taga ut; l.Kon.19:11
ry,cka loss; Sak. 11 :16 riva sönder. J fr
pärä~ i Ob.v.14, där ordet har betydelsen: skiljeväg, vägskäl. Jfr Spis 3.
28) utf.ord.
I 1.Joh.S:19 står ordagrant: hela världen ligger i den onde (el. i det onda).
29) exousm, €~ovata
rätt, rättighet, frihet (att handla och
verka); fullmakt, makt, myndighet. Se
t.ex. Makt 56, Rätt 57, Välde 16.
30) harpåzö, apnalw
med våld rycka till sig; i Joh.6:lS
övers. med våld föra med sig. Se:
Röva 16, Upprycka 2.
31) ekdo to s, EKOOTO,
utlämnad, prisgiven; övers. given i
(någons) våld; av: ekdidömi, utgiva;
utlämna.
32) bm,

Ma

styrka, kraft; våldsamhet, väld. Ordet
förekommer även i Apg.21 :35; 27:41.
33) katadynasteuö, KaTaOvvaarruw
bruka sin makt mot (någon), behandla
(någon) med våld, behärska, betvinga,
förtrycka; av: prep. kata, här med
fientlig innebörd: mot, emot, och
dynasteuö, vara mäktig, härska (av:
dynastes, se Herre 20). I Apg.l 0:38
står ordagrant: alla som voro behärskade (förtryckta) av djävulen. I Jak.2:6
är katadynasteuö övers. förtrycka.
34) Uttrycket »för att få denne i sitt
våld» i Apg.2S:3 motsvaras i grundtexten av: kat' autou, mot honom
(prep. kata, se 33, och gen. av autas,
själv; som pers. pron.: han).
35) krdtos, KpaTo,
kraft, styrka; makt, välde. Se t.ex.
Kraft 32, Makt 64, Styrka (subst.) 19,
Välde 20.
VALD
1 jorden uppfylldes av v.

loMos. 6:11

1 jorden är uppfylld av v.
6:13
2 trängde med v. in på Lot
19:9
3 med v. taga dina döttrsr ifrån
31:31
1 deras vapen äro v,ets verktyg
49:5
4 rädda dem ur egyptiernas v. 2.Mos. 3:8
4 djuret påträffas levande i hs v.
22:4
5 ngt s. han med v. tagit
3_Mos. 6:2
6 återställa vad han med v. tagit
6:4
3 taga ngt ifrån hm med v.
19:13
7 trälinna i en annan mans v.
19 :20
8 givit landet i edert v.
5.Mos. 1:8
8 H. har givit landet i ditt v.
1:21
4 givit Sihon och hs land i ditt v.
2:24
8 att giva Sihon i ditt v.
2:31
8 H. gav hm i vårt v.
2:33
8 allasammans gav H. i vårt v.
2 :36
8 när H. giver dessa i ditt v.
7:2
8 H. skall giva dem i ditt v.
7:23
9 tog henne med v. och lägrade
22 :25
8 giva dina fiender i ditt v.
23:14
10 dina får I dina fienders v.
28 :31
10 komma i främmande folks v.
28:32
8 H. skall giva dem i edert v.
31:5
11 fått staden (Ai) i edert v.
Jos. 8:8
8 H. gav amoreerna i Israels barns v. 10:12
8 allasammans slagna i Israels v.
Il :6
12 H. givit oss i Midjans v.
Dom. 6:13
12 fräls Israel ur Midjans v.
6:14
4 Har du Soba och Salmunna i ditt v.8:6,15
1 v.et skulle bliva hämnat
9:24
8 H. giver dem i mitt v.
11:9
13 eljest tager jag det med v.
1.Sam. 2:16
14 förtryckt eller övat v. mot ngn
12:3
14 du har icke övat v. mot oss
12:4
1 Gud s. frälsar mig från v.et 2.Sam.22:3
l du s. räddat mig från v.ets man
22:49
4 giver dem i fiendens v.
l.Kon. 8 :46
10 H. givit hm i lejonets v.
13:26
8 giver dem i fiendens v.
2.Krön. 6:36
15 hindrade dem med v. och makt Esr. 4:23
16 ock öva v. mot drottningen
Est. 7:8
4 i krig undan svärdets v.
Job 5:20
4 han gav dem i överträdelses v.
8:4
17 Anstår det dig att öva v.
10:3
18 fick så visheten i ditt v.
15:8
1 fastän v. ej finnes i mina händer
16:17
l jag klagar över v.
19:7
14 mot de arma övade han v.
20:19
1 den s. älskar v.,
Ps.1l:5
4 räddat hm ur Sauls v.
18:1
l du s. räddat mig från v.ets man
18:49
4 Rädda mitt liv ur hundarnas v.
22:21
1 mot mig uppstå män s. andasv.
27:12
4 Gud förlossa ifrån dödsrikets v.
49 :16
1 v. och genstridighet ser jag
55:10
1 I vägen ut i landet edra händers v. 58:3
4 Gud, befria mig ur ogudaktiges v. 71:4
11frln förtryck och v. skall han
72:14
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1 v. är den klädnad s. höljer dem
73:6
4 räddar sin själ från dödsrikets v.
89:49
19 där man över v. i lagens namn
94:20
10 ryckte oss ur våra ovänners v.
136 :24
1 bevara mig för v.ets män
140:2
1 beskydda mig för v.ets män
140:5
1 v. är det vin de dricka
Ords. 4:17
12 kommit i din nästas v.
6:3
4 ss. en gasell ur jägarens v.
6:5
4 ss. en fågel ur fågelfångarens v.
6:5
1 de trolösa hungra efter v.
13:2
4 Död och liv har tungan i sitt v.
18:21
20 Den s. övar v. mot sin fader
19:26
20 öva intet v. mot hs vilostad
24:15
21 du s. övar mycket v .• betänk
28:16
4 del'as verk äro i Guds v.
Pred. 9:1
22 ss. v. från den Allsvåldige
Jes.13:6
23 Eftersom I förtrösten på v.
30:12
21 vad s. vinnes gm orätt och v.
33:15
8 Vem giver folkslag i hs v.
41:2
10 lämnat Israel i plundrares v.
42:24
4 icke rädda sitt liv ur lågornas v.
47:14
24 Undan v. och dom
53:8
1 icke mer höra talas om v.
60:18
10 I mördares v. försmäktar
Jer. 4:31
l V. och förödelse hör man där
6:7
10 I pestens v. s. hör pesten till
15:2
10 i svärdets v. s. hör svärdet till
15:2
10 i hungerns v. s. hör hungern till
15:2
10 i fångenskapensv. s. hör
15:2
4 hiälpa dig ut ur de ondas v.
15:21
l ropa över v. och förtryck
20:8
25 att öva förtryck och v.
22:17
10 i pestens v. s. hör pesten till
43:11
10 i fångenskapensv. s. hör
43:11
10 i svärdets v. s. bör svärdet till
43:11
1 om än v. råder på j orden
51 :46
4 ingen s. ry cker oss ur v.
Klag. 5:8
1 v.et reser sig till ett ris
Hes. 7:11
23 mot främlingen övar man v.
22:7
23 skinnar din nästa med v.
22:12
17 mot främlingen öva de v.
22:29
4 i dens v. s. slår dig till döds
28:9
1 Skaffen bort v. och förtryck
46:9
26 Gud s. har i sitt v. din ande
Dan. 5 :23
26 har räddat Daniel ur lejonens v.
6 :27
4 ingen kunde rädda ur hs v.
8:4
4 ingen kunde rädda väduren ur hs v. 8:7
22 beständigt i lögn och v.
Hos.12:1
4 förlåssa sådana ur dödsriketsv.
13:14
22 ss. v. från den Allsvåldige
Joel 1:15
1 de hava övat v. mot Juda barn
3:19
1 v. och fördärv i sina palats
Am. 3:10
14 öven v. mot de fattiga
4:1
1. inbjuden v.et att trona hos eder
6:3
1 för det v. du övade mot Jakob Ob. v.10
17 s. öva v. mot mskor och hus Mika 2:2
27 blodstad, full av lögn och v.
Nah. 3:1
l klaga inför dig över v.
Hab. 1:2
1 Huru kan du skåda på fördärv och v. 1:3
1 Alla hasta de till v.
1:9
1 ditt v. mot länder
2:8
12 skydda dig undan olyckans v.
2:9
1 ditt v. mot länder
2:17
1 sin herres hus med v. och svek Sef. 1:9
1 man höljer sig i v.
Mal. 2:16
28 i fångknektarnas v.
Matt.18:34
29 i landshövdingens v.
Luk.20:20
28 Satan begärt få eder i sitt v.
22:31
30 med v. föra (J.) med sig
Joh. 6:16
31 denne s. blev given i edert v. Apg. 2:23
32 dock brukade de icke v.
5 :26
33 alla s. vara under djävulens v.
10:38
34 För att få denne i sitt v.
25:3
36 s. hade döden i sitt v.
Hebr. 2:14
28 hela världen är i den ondes v.1.Joh. 5:19

VÅLDFÖRA
omringade ... för att v. sig på mig Dom.20:5
rätt och rättfärdighet v.es
Pred. 5:7
Han v.de deras änkor
Hes.19:7
Prästerna där v. min lag
22:26
lider förtryck. och hs rätt v.es
Hos. 5:11
hennes präster ...v. lagen
Sef. 3:4

VÅLDSAM
deras vrede s. är så v.
l.Mos.49:7
förtryckte Israels barn v.t
Dom. 4:3
förforo v.t mot dem det året
10:8
(Simson) for v.t fram med dem
15:8
förfor Asa ock V.t mot
2.Krön.16:10
Är noden än så v.
Job 40:18
(stillar) v.maste förbittring
Ords.21:14
ss. när man v.t slår lerkruka
Jes.30:14
så V.t att man bland bitarna icke kan 30:14
v.mare vind än så låter jag
Jer. 4:12
de voro mycket v.ma
Matt. 8:28
ss. om en v. storm farit fram
Apg. 2:2
Saulus får v.t fram mot församlingen
8:3
betedde sig så v.t mot dem
19:16
trängde folket så v.t på
21:35
kom en v. stormvind
27:14
V.t förföljde Guds församling
Gal. 1:13
icke V., utan foglig
l.Tim. 3:3
icke begiven på vin, icke v.
Tit. 1:7
jordbävning så v. och så stor
Upp.16:18

VÅLDSGÄRNINGAR
klagar man när v.na äro många
jag såg på alla de v. s. förövas
v. öva deras händer
fader s. begick v. måste dö
F oIket i landet begår v.

Job 35:9
Pred. 4:1
Jes.69:6
Hes.18:18
22:29

VÅLDSLAGAR
I skriven, men v. skriven I

Jes.10:1

VÅLDSMAN
uppehåller våldsmännen gm kraft
en ond v. skall jagas
våldsmän skola få draga därin
våldsmän skola ock upphäva sig

Job 24:22
Ps.140:12
Hes. 7 :22
Dan.11:14

VÅLDSNÄSTE
i landets smygvrår fullt av v.n

Ps.74:20

VÅLDSVERKARE
köpa mig fri ur v.s hand
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Job

6:23

de år, helt få. s. beskäras en v.
15:20
arvedel v.n får av den Allsmäktige
27:13
tager mig till vara för v.s stigar
Ps.17:4
Varför berömmer du di& ... du v.
52:3
v. stå efter mitt liv
54:5
v.nas hop står efter mitt liv
86:14
med en v.s skarpa pila!'
120:4
v. vinna rikedom
Ords.11:16
jag skall slå ned v_nas högmod
Jes.13:11
v.nas raseri störtskur mot vägg
25:4
v.na äro då icke mer till
29:20
förlossa dig ur v.nas hand
Jer.15:21
föder en son s. bliver en v.
Hes.18:10
man far fram på v.s vis
Hos. 4:2
de äro v.
Rom. 1:30
förut var förföljare och v.
LTim. 1:13

VÅLDSVERKARHOP
v.en ss. bortflyende agnar
VÅLLA

Jes.29:5

v.de så att jag tog henne till
1.Mos.12:19
den s. v.t branden giva full
2.Mos.22:6
v_ förvirring bland alla folk
23:27
om ngn v.r att hs nästa får lyte 3.Mos.24:19
samma lyte han V.t att en annan
24:20
v.de att hemsökelse kom
4.Mos.31:16
deras fiender v. mig grämelse
5.Mos.32:27
(Ahas) v.t oordning i Juda
2.Krön.28:19
den Allsmäktige v.t förskräckelse Job 23:16
den Allsmäktige v. t bedrövelse
27:2
Den olycka han tänkte v.
Ps. 7 :17
mskor ej längre v. skräck
10:18
Mycken nöd hava de V.t mig
129:1
mycken nöd hava de v.t mig
129:2
om de ej få v. ngns fall
Ords. 4:16
märka icke det s. skall v. deras fall
4:19
den s. v.r trätor mellan bröder
6:19
och åtrå icke att v. hs död
19 :18
s. giver åt den rike v.r allenast
22:16
det v.r mig ingen amärta
23:35
Giftfiugor v. stank och jäsning
Pred.10:1
skymningen v.r mig nu skräck
Jes.21:4
icke har jag v.t dig arbete
43:23
v. t mig arbete gm dina synder
43 :24
är det ej du själv s. v.r dig
Jer. 2:17
och dina egna gärningar v. dig detta
4:18
mskor s. gm all sin ondska v.t
33:5
v.r dem beprövelse
Klag. 3:33
Mitt öga v.r mig plåga
3:51
De slagna vilkas fall I haven v. t
Hes.11:7
Så v.r du att mskor bliva lika
Hab. 1:14
v.en att H. altare höljes med
Mal. 2:13
prövningar s. V.ts mig gm
Apg.20:19
utan att hava v.t folkskockning
24:18
gm din mat bekymmer v.s
Rom.14:15
hava akt på dem s. v. tvedräkt
16:17
om en viss man v.t bedrövelse 2.Kor. 2:5
några s. v. förvirring
Gal. 1:7
den s. v.r förvirring
5:10,
Må nu ingen härefter v. mig oro
6:17
s. v. eder lidande få lidande
2.Tess. 1:6
snarare v. ordstrider
l.Tim. 1:4
ordstrider vilka v. avund, kiv
6:4
dessa mskor s. v. söndringar
Jud. v.19
plågan s. de v.de var ss.
Upp. 9:5
(bokrullen) v. dig bitter plåga
10:9
för den plåga s. haglen v.de
16:21

VÅLNAD
l) phdntasma, cpavrau/J.a
syn, uppenbarelse; i synnerhet: spöke;
av: phantazö, se Syn 16.
VALNAD
1 Detärenv.
1 trodde de att det var en v.

Matt. 14:26
Mark. 6:49

VÅNDA
-vånda
födslovånda I.Tess.S:3
VÅNDA

1) sårar, .,.,,,

pre~sa el. tränga samman, binda ihop,
knyta samman; vara beträngd el. betryckt, vara i nöd; här övers. komma i
vånda. Se: Fast 21, Nöd S, Ångest 1.
2) ~ar, ., ~
sammanpressad,
trång;
trångmål,
ångest, nöd; av: ~årar, se 1. Se t.ex.
Nöd 3, Trångmål 5, Ångest 6.
3) I}il, I}ul, '7 1 n '7' 1}
vrida el. vända sig (i födslovåndor);
våndas, bäva, ängslas. Jfr art. Födslovånda. Se t.ex. Känna 23, Liv 14,
Rasa 9, Angest 7.
4) hebäl, '7:1 n
(födsl~ )vånd~: ~~ärta; vanl. plur. .\lä~ä
lim, (födslo )våndor, smärtor; av:
[~~all, grundbet. ha födslovåndor; pi.
föda (i Ps.7:l S övers. vara i födsloarbete med; HV_8:S föda). Jfr sing. av
hebäl i Jes.66:7, övers. kval; plur. i Job
39:6, övers. födslovånda; Jes.13:8;
26:17 kval.

5) ~ir, " ' "
end. plur. ~irim, våndor, smärtor,
synnerhet: födslovåndor. Ordet är
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I.SamA:19 övers. födslovåndor. Se:
Angest 14.
6) jåra', V'"
bäva, darra: Skälva. Verbet förekommer end. i Jes.ls:4, där det står
jämsides med hif. av [rua'], ropa högt,
skrika, skria.
7) ödin,
tV
födslovånda; (djup, häftig) smärta. I
Apg.2:24 förekommer ordet i uttrycket: hai ödines tou tl1anatou, dödens födslovåndor eL smärtor. Ordet
är på övriga ställen i N. T. övers.
födslovånda (plur . födslovåndor),
Matt.24:8; Mark. 13:8; I.Tess.S:3_
8) ödinö, ';;otVW
ha födslovåndor, vara i barnsnöd; i
GalA: 19 övers. med vånda föda till
livet; av: ödin, se 7. Se vidare:
Moder 13.
9) ponos, novo,
hårt arbete, möda; vedermöda, smärta,
plåga. Se: Möda 19, Plåga 32.
10) sYnOdinö, uvvwo tVW
ha födslovåndor med; tillsammans
våndas som en barnaföderska; av: prep.
syn, (tillsammans) med, och ödinö, se
8.

w(;

VANDA
1 Amnon kom i en sådan v.
2.Sam..13: 2
2 Jag är i stor v.
24:14
2 David: Jag är i stor v.
l.Krön.21:13
3 födde .. Just då v.n begynte
Jes.66:8
4 gripas av v. ss. en kvinna
Jer.13:21
4 jämra dig när v. kommer över dig
22:23
4 v. har gripit det lik barnaföderska
49:24
5 har jag känt mig gripen av v.
Dan.10:16
4 En barnaföderskas v. skall
Hos.13:13
7 Gud gjorde ände på dödens v. Apg. 2:24
8 åter med v. föda till livet
Gal. 4:19
9 beta sönder sina tungor i v.
Upp.16:10
9 för sin v.s och sina sårnaders skull
16:11

VÅNDAS
3 vattnen sågo dig och v.des
Ps. 77 :17
3 v. ss. en barnaföderska
Jes.13:8
6 hs ldäl v. i hm
15:4
3 då hon är nära att föda v. och ropar 26:17
3 Vi vara också havande och v.des
26:18
3 I mitt innersta v. jag
Jer. 4:19
3 Marats invånare v. efter tröst Mika 1:12
10 hela skapelsen suckar och v. Rom. 8:22

VÅNING
-våning
mellanvåning l.Mos.6:16
undervåning l.Mos.6:16
övervåning l.Mos.6:16
VANING
nedersta v.en fem alnar bred
l.Kon. 6:6
kom man upp till mellersta v.en
6:8
från mellersta v.en upp till tredje
6:8
v.arna fem alnar höga
6:10
alltefter s. v.en låg högre upp
Hes.41:7
från den nedersta v.en steg man upp 41:7
avsatserna ...i deras tre v.ar
41 :16
lågo avsatserna i tre v.ar
42:3
Ty kamrarna lågo i tre v.ar
42:6
översta v.ens kamrar mer indragna
42:6
än nedersta och mellersta v.ens
42:6
visa eder en stor sal i övre v.en Mark.14:15
visa en stor sal i övre v.en
Luk.22:12
upp i den sal i övre v.en
Apg. 1:13
lade (Tabita) i en sal i övre v.en
9:37
den sal i övre v.en där vi vara
20:8
(Eutykus) störtade ned från tredje v.en20:9

VÅR
Palestina har egentligen endast två
årstider: den torra, heta tiden (sommaren) och regnens svalare tid (vintern).
Vår bibelöversättning använder emellertid även beteckningarna »hösb) för
den begynnande och »våf» för den
avslutande delen av vinterperioden.
Slutet av denna är årets härligaste tid
med mild värme och fruktbara regn (se
Vårregn), som överallt kläder låglandets slätter i den färgrikaste
blomsterprakt. Se även: Ar.
VAR (subst.)
regn i rätt tid. både höst och v.
sände ned regn. både höst och v.

VÅRD
-vård
gravvård l.Mos.3s :20
minnesvård 2.Sam.18:18
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Jer. 5:24
Joel 2:23

Vård - Vädur
V ARD (=minnesrnärke)

Jakob reste e n v. p å (Rakets)
Vad är d et för en v. jag se r
sätta upp en v. d ärbred vid

l.Mos.35:20
2.Kon.23:17
Hes.39: 15

VARD
-vård
sjukvård 2. Mos.2 1 :19
omvårdnad Apg.27:3

v ARD

(=skötsel)
av din boskap under min v .
l.M os.3 0 :29
lämnad e han i sina sö n e rs v .
30 :35
lämnad e d etta i sina tjänares v.
32:16
vad (Potitar) ägde lämnade han i h s v . 39:4
överlät i Josefs v. allt vad han ägde
39:6
har h an lämna t i min v.
39:8
h o pfö ra säd under Faraos v.
41 :35
v.en o m uppenbarelse t ä lte t s
4.Mos. 3 :8
3 :25
v .en o m själva tab ern aklet
v.en om d e h e liga för e m åle n
3 :28
v.en o m arken, b o rd et, lju sstak e n
3:31
v.en o m d e h eliga föremålen
3 :32
v.en o m bräd e rna till tabernaklet
3:36
4:16
v.en o m o ljan till ljusstaken
v.en o m h ela tabernaklet
4 :16
i deras v. a llt vad d e h ava att bära
4 :27
j sitt b esk ärm och sin v .
5.Mos.32 :10
hade d e tta fo lk under min v.
Dom. 9 :29
att hava v.en o m H. ark
l.Sam. 7 :1
v.en o m d e fö rråd s. utgjordes l.Krön.26:20
Se lomits och h s brö d en v .
26:28
und er gersoniten Jehie ls v.
29:8
när h o n var unde r h s v.
Est. 2:20
g m din v. bevarades min ande
Job 10:12
vi äro får s. stå under h s v.
PS.95 :7
vingård, d e n har jag i min v.
HY . 8:12
m e d allt vad jag givit i h e nnes v.
Sef. 3:7
Guds hj ord s. I haven i e d er v.
l.Pet. 5:2

VARDA

l ) jåda', V l

'

förn~ma , ~ä;ka ; inse , förstå ; känna,
veta; ofta i betydelsen: ha gemenskap
med , vara före nad med ; här övers. lå ta
sig vårda om; i Ords.29 :7 vårda sig om.
Se Lex. Känna 2, Umgänge I , Veta I ,
Vän 7.
2) dåras,

t:i I I

söka; undersÖk;; fråga efter; här övers.
låta sig vårda om. Se vidare: Rannsaka 2.
3) fläqaq , J J

n

älska , ha kär ; övers. vå rda sig om.
Verbet förekommer end . i S.Mos.33 :3.

4) pålf;alj, l JEI
söka, uppsök;;Tha omsorg om el. uppsikt öve r; här öve rs. låta sig vårda o m
el. vårda sig om. Se Lex. Befalla 12,
Til lsyningsman 3, Överlämna 3.

5) Säl5al, ';> J b
hif. se på, b;t;akta (med fö rstånd); bli
el. vara förståndig ; här med prep. 'äl,
till , mot ; övers. lå ta sig vårda o m. Se
Lex . Akta 12, Förståndig 4 , Under·
visa 4.

6) nåW,

l ~ ~

skydda, beskydda; bevara. Se vidare :
Vakta 8.
7) Sämar, lD t:i
hägna, skydda: bevaka, övervaka; här
övers. vå rda sig om. Se vid are: Vaka 3.

8) zäl5ar,

l J l

tänka på, er-in;a sig, komma ihåg; här
övers. vå rda sig om. Se Lex. Veta 6,
Åminnelse 2.

9) rå 'å,

il V l

valla, föra j bet ; här öve rs . vårda sig
om. Se vidare : Vakta l.
ID) utf.ord.
II) episkeptomai, €7rWK€1r70/1a l
se på, se till , vårda sig om, besöka. Se :
Skåda 24, Utse 18.

9
1
1
4
4
10
11
11

om hj o rde n v.den I eder ick e Hes.3 4:3
s. lä t mig v. o m dig i öknen
Hos.13:5
låte r sig v. om dem s.
Nah. 1:7
Sak.10:3
H . Sebaot skall v. sig o m
11:16
icke v.r sig om d e får
Försumma icke v . nådegåva 1.Tim. 4 :14
att du låte r dig v. om hm
Hebl . 2 :6
gudstjänst att v. sig om
Jak . 1:27

VÅRDARE
l ) 'åman, 11:H;

3) diegeirö, (; l E")' € lP w
väcka , uppväcka. J fr 2.Pet.3: I , öve rs.
uppväcka. Se vidare: Vakna 5.

4) exypnizö,

€~v7rllil;w

väcka upp (någon) ur sömnen; av :
hypnos , se Vakna 7.
VÄCKA
Up pde lnin g : allm änt ; väcka ( = fr amka Ua).

befästa, stödTa: skö ta , vårda; här parI.
'omen , skö tare , vård are . J fr 'omen i
2. Kor.1 0:1 ,5, övers. .fostrare; EsL2:7
fos terfader; fem. 'omänät i 2.Sam.4 :4;
Rut 4 :16, övers. sköterska ; subsL
'åmnå i EsL2:20, övers . vå rd. Se Lex.
Fast II , Säker l , Trogen 5, Överlå ta 3.
2) neökoms, Il€WKOP0C;
tempelvårdare . Se vidare: Tempel 6.
3) episkopos, €7riOK0 7rOC;
till syningsman , föreståndare; av: episkeptomai, se Vårda Il. Av episkopos
kommer vårt ord ' biskop'. Se : Fö re·
ståndare 8, Församlingsföreståndare l.
VARDARE
l ss. spenabarnet bäres av v .
4.Mos.11:12
Je s. 49:2 3
1 konungar vara dina barns v.
Apg.19:35
2 v. av den stora Dianas te mp el
3 till edra själars h erd e och v.
1.Pe t . 2:25

VARDTEREBlNTEN
»Vårdterebintew), hebr , 'elon
minnesmärkets el. minnesvårdens terebint el. ek, avses förmodligen den terebint el. ek, hebr. 'allä,
under vilken Josua enligt Jos.24:26 f.
reste en stor sten till vittne om det
förbund som han ingick med Israels
folk i Sikem . Se även : Ek. Dom.9:6.
Med

mu ~säil,

VACKA (allmänt)
l aldrig v .es upp ur sin sö mn
Job 14:12
1 Jag vill v. morg o ruodnade n
PS'. 57:9
1 jag vill v. morgo ruo dnaden
108 :3
1 under äppe lträdet v.te jag dig
HY. 8:5
1 Skuggorna där v.s upp
J es.1 4 :9
l v.er var morgon mitt ö ra
50:4
l han v.er d e t till att h ö ra på
50:4
l likasom när ngn v.es ur sö mnen Sak . 4:1
2 Då (lärjungarna) v.te (J.)
Matt. 8 :25
2 Då v .te de h onom och sade
Mark. 4:38
3 gingo fram oc h v.te upp (J.)
Luk. 8:24
4 jag går fö r att v. upp hm
Joh .11 :!1
2 en H. ängel v.te (Petru s )
Apg.12 :7
3 gm mina p å minnelser v. eder 2.Pe t. 1:13
VACKA (= framkalla)
icke ser ngt s. v.er hs leda
funnit ngt s. v.er h s le d a
för att v. h e nnes vre de
jag v.er le da hos min moders
gärningar s. v. häpnad gö r han
v. fö rundran h os många fo lk
förfäran du v.te har bedragit
v.te d eras förbit tring
h ava v. t oro i edra själar
v. te de oro bland folk e t
v. te o ro bland d em

5. Mos.23 :14
24 :1
l.Sam. 1:6
Job 19 :17
P s.46 :9
J es.5 2:15
J e r .49 :16
Apg .14:2
15:24
17 :8
17:13

VÄDER
-väder
munväder Mika 2:11
oväder Ps. 5 5 :9
östanväder Hos.12:1
VADER
en vis man tala så i v.ret
Är det slu t p å d et t a tal i v.ret

J o b 15:2
16:3

VARDTORN
Med »vårdtorn» å terges hebr. .sippijå,
spejar torn , vakttorn . Ordet kommer av
~ippä (pi. av ~åpå) , spana, speja. Se
även : To rn , Vakttorn , Väktare. Klag.
4:17.

VARREGN
Den gamla kyrkobibelns benämningar
på de båda vinterregnen är i Joel 2:23
och J ak.S:7 »mo rgoruegn och aftonregn»; det hebreiska årets indelning
gjorde nämligen »höstregnet» till det
tidigare och »vårregnet» till det senare
regneL Samma bibelövers. talar dessuto m om »arlaregn och särlaregw), Jer.
5 :24 , jfr »regn ... arla och särla»,
S.Mos.11 :14. Det sena regnet (februari
-mars) ansågs för viktigare än det regn
som föll under den övriga delen av
vinterperioden, och det beredde vägen
fö r sommaren. Se även: Höstregn,
Regn, År, Vår.
Profeten Sakarja uppmanar Israel
att bedja Herren , inte avgudarna, om
regn »när vårregnets tid är inne», Sak.
10:1, jfr v.2.
VARREGN
regn i rätt tid , h östre gn och v. 5.Mos. 11 :14
spärrade upp munnar ss. eft er v. J o b 29 :23
välbehag ss. e tt moln med v.
Ords.16 :15
och intet v. fö ll
Jer. 3:3
lik e tt v. s. vattnar jorde n
Hos. 6 :3
be dja om r egn när v .e ts tid är
Sak.10 :1
till d ess den har fått v.
Jak . 5:7

Avbildning av en vädur hängande i ett
snår, jfr I.Mos.22:13.
ett H . v., s. stiger upp fr å n
Hos.13:15
De t bliver klart v., ty him .
Matt.l6 :2
likasom en man s. hugger i v.re t l.Kor. 9:26
bliver det ju ett tal i v.ret
14 :9

VÄDERSTRECK

VARDA
1 Gud lät sig v. om dem
2. Mo s. 2:25
l låtit sig v. om d in vandring 5.Mos. 2:7
2 e tt land s. H. låter sig v. o m
11:12
3 h an v.r sig om folken
33:3
4 bjudit hm v. sig o m j ord e n
J o b 34:13
4 att du lå te r dig v. o m hm
Ps. 8:5
1 låt er dig v. o m min själ i nöden
31 :8
5 den s. låter sig v. o m d en arme
41:2
4 Du låter dig v. om landet
65 :1 0
4 låt dig v. o m detta vinträd
80:15
6 D e n s. v.r sitt fikonträd
Ords. 27 :18
7 d en s. v.r sig o m sin h erre
27 :18
1 r ätt färdig e v.r sig o m armas sak
29 :7
J er.15:15
4 låt dig v. o m mig
8 v.de sig icke om sin f otapall
Klag. 2:1

vakna, vakna upp ; hif. och pol. väcka,
väcka upp; i Sak.4:1 nif. väckas. Se
vidare: Vakna 2.
2) egeirö, E-y€ipw
väcka, uppväcka. Se vidare: Uppväcka l.

Vår kyrko bi~el s o rd »väderstreclo> återger grundtex tens o rd fö r »vind», hebr.
ruafl och grek. dnemos. I I.Krön.9 :24
rör det sig om vanlig orientering (dö rrvaktarnas placering i Jerusalems tempel), i Dan .8 :8; 11:4 om geografisk
specifikation av de del riken som
Alexander den stores rike skulle
sönderfalla i. Som förstärkande ele ment ingår ordet i de utsagor som
tillkännager att Herren fö rströ r sina
fiender åt alla de fyra väderstrecken
(därav vårt talesätt : »skingra fö r alla
vindar»), Jer.49:32 ,36; Hes.12 :14;
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VÅT
hela landet, både V.t och torrt

5.Mos.29 :19

VÄCKA
-väcka
uppväcka Ords.10:12
VÄCKA

l) 'ur, l '1 V

17 :21 ; Sak.2:6. Även den motsatta
rörelsen - då i Hese kiels syn livsanden
kommer blåsande och gö r de döda
benen levande , Hes.37:9 - får sin
intensitet därigen om att den flödar in
från alla de fyra himmelsriktningarna.
Det är från al la de fyra väderstrecken
som de utvalda en gång skall fö rsamlas
till Herren , MatL24 :3 1; Mark.l3:27.
VAD ERS TRE C K
Efter de fyra v.en had e
l.Krön. 9 :2 4
förs trö d e m å t alla v.
Jer.49: 32
fö r strö d ess folk åt a lla d essa v .
49: 3 6
h ärskaror förströ åt alla v.
Hes.1 2 :14
varda fö r strödda å t alla v.
17 :21
Kom , d u ande, från d e fyra v.e n
37:9
åt h imme le n s fyra v.
Dan. 8:8
delat e fter himm e le n s fyra v.
11:4
fö rströdda åt him . fyra v .
Sak. 2:6
h s utvalda från d e fyra v.en
Matt.24:31
sina utvalda från d e fyra v. e n
Mark . 13 :27

VÄDJA
Jag v.r till kejsaren
Apg.25:11
Till kejsaren har du V.t
25:12
Paulus sad e sig vilja v . till kejsare n
25 :21
d å han själv har V. t till k e jsaren
25 :26
om ban icke h ade v.t till kejsare n
26 :3 2
nö dgades jag v . till kejsare n
28:19

VÄDRA
i fjärran v.r han striden

J o b 39:28

VÄDUR
-vädur
brännoffersvädur 3.Mos.8 :1 8
försoningsvädur 4.Mos.S:8
handfyUningsvädur 2 .Mos.29 :27
skuldoffersvädur 3 .Mos.1 9 :22
Vädur
Vädur är i vår bibelöversättning beteckning för tamfårets hanne , eljest
vanligen benämnd gumse el. bagge. Se
vidare : Får.
Vädurens kö tt tjänade till fö da ,
I.Mos.31 :38. Av vädurskinn gjordes
det ena av överdragen till tabernaklets
täckelse, 2. Mos.26: 14. Den ska tt som
Moabs konung Mesa erlade till Israels
konung bestod bl.a. i ull av 100.000
vädurar ,2. Kon.3:4.
Väduren omtalas ofta i den
mosaiska lagens offerföreskrifter och
var ett av de vanligaste offe rdjuren.
Den användes både som skuld offer,
3.Mos.S: IS , och som brännoffer, 8:18,
dessutom även som tackoffer , 9 :4,
bl.a. i sam band med invigningen till
nasir, 4.Mos.6:14. Dessa vädursoffer liksom övriga offer av får och lam m pekar på ett symboliskt sätt fram mot
Jesu Kristi fö rsonan de gärning som
»Guds lamm», Joh.l :29 . Grundläggan·
de i detta sammanhang är berättelsen
om hur Gud utsåg en vädur till bränn·
offer i stället för Abrahams son I sak,
I.Mos.22 :7·13 , jfr Rom .8:32. Se även:
Offer, Lamm, Försoning.
VADUR
Tag å t mig en treårig v.
l .Mos.1 5:9
fick han bakom sig se e n v.
22 :13
Abraham t o g v.en och offrade d e n
22 :13
av v.arna har jag icke ätit
31 :38
(åt Esau) 200 tac kor oc h 20 v.ar
32:14
e n ungtjur oc h två. v.ar, felfria 2.Mos.29 :1
29 :3
fö r fram tj ure n och d e två v.arna
du skall taga den e na v.en
29 :15
lägga sina bänder p å v .e n s huvud
29:15
Sedan skall du slakta v.en
29 :16
själva v.en skall du d e la
29 :17
fö rbränna h e la v.en på altare t
29 :18
skall du taga den andra v .en
29 :19
lägga sina h änder på v.ens huvud
29:19
Se dan skall du slakta v.en
29 :20
du skall taga fe tte t av v .e n
29 :22
v.e n s k ött jämte bröde t
29 :3 2
åt H . till skuldoffer felfri v .
3 .Mos. 5:15
ss. skuld offer av sm åboskapen felfri v. 5 :18
en felfri v. av sm åboskap en
6:6
Tag Aron och h s sö n er och v.arna
8:2
lade sina händer p å v.ens huvud
8:18
sj älva v .e n delade han i dess styck e n
8:20
förbrände Mose v.en på altaret
8 :21
8 :22
fö rde han fram den andra v.en
lade sina bänder på v .ens huvud
8 :22
av handfyllningsoffre ts v . fick Mose
8 :29
Tag dig en v. till brännoffe r
9 :2
en tjur och en v. till tackoffer
9 :4
Sedan slaktade han tjure n och v .e n
9:18
av v.en svanse n , så o c k njurarna
9 :19
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Vädursborg - Väg
Han skall taga en v. till brännoffer
16:3
mottaga en v. till brännoffer
16:5
en ungtjur ocb två v .ar att offras
23:18
en felfri v. till tackoffer
4.Mos. 6:14
v.en skall ban offra till tackoffer
6:17
en v.
7 :15.21.27 .33.39.45.51.57 .63.
7:69.75.81
till tackoffret fem v.ar
7:17 ,23.29
7 :35.41.47.53.59.65 .71.77.83
Brännoffers-fäkreaturen 12 v.ar
7 :87
tackoffers-fäkreaturen 60 v.ar
7:88
till en v. skall du ss. spisoffer
15:6
skall offras till var v.
15 :11
skaffa bit åt mig sju v.ar
23:1
en tjur ocb en v. på vart altare
23:2
har jag offrat en tjur och en v.
23:4
offrade en tjur och en v . på vart
23:14
skaffa hit sju tjurar och sju v.ar
23 :29
en tjur och en v. på vart altare
23 :30
skolen I offra en v.
28:11
ss. spisoffer till v.en
28:12
en tredjedels hin till v.en
28 :14
skolen I offra en v.
28:19
två tiondedels efa till v.en
28 :20
Ss. brännoffer en v.
28:27
två tiondedels efa till v.en
28 :28
skolen I då offra en v.
29:2
två tiondedels efa till v.en
29:3
ss. brännoffer en v .
29:8
två tiondedels efa till v.en
29:9
offra två v.ar
29:13
till var och en av de två v.arna
29 :14
på den andra dagen två v.ar
29 :17
29:18
s. skola offras till v.arna
på tredje dagen två v.ar
29:20
drickoffer s. skola offras till v.arna
29:21
på fjärde dagen två v.ar
29:23
drickoffer s. skola offras till v.arna
29:24
på femte dagen två v .ar
29:26
drickoffer s. skola offras till v.arna
29:27
på sjätte dagen två v .ar
29:29
drickoffer s. skola offras till v.arna
29 :30
på sjunde dagen två v.ar
29 :32
drickoffer s. skola offras till v .arna
29:33
ss. brännoffer skolen [ offra en v .
29 :36
drickoffer s. skola offras till v .en
29 :37
v.ar från Basan och bockar
5.Mos.32 :14
hörsamhet bättre än feta av v.ar1.Sam.15:22
ull av 100000 v.ar
2.Kon. 3:4
offrade sju tjurar och sju v.ar l.Krön .15:26
offrade brännoffer åt H. 1000 v.ar
29:21
kommer med ungtjur och v.ar 2.Krön.13:9
förde araberna till hm 7700 v.ar
17 :11
man förde fram sju v.ar och sju lamm 29 :21
slaktade de v.arna och stänkte blodet 29:22
församlingen förde fram ... 100 v.ar
29:32
v.ar och olja, skall utgivas
Esr. 6:9
offrade de 200 v.ar
6 :17
ss. redli, man köpa v .ar och lamm
7 :17
landsflyktiga offrade 96 v.ar
8:35
frambära en v. ss. skuldotfer
10:19
tagen eder sju tjurar och sju v .ar Job 42 :8
med offerånga av v.ar
PS.66 :15
Bergen hoppade ss. v .ar
114:4
[ berg, varför hoppen I ss. v.ar
114:6
Jag är mätt på brännoffer av v.ar Jes. 1 :11
i fett ifrån v.ars njurar
34:6
Nebajots v.ar skola vara till tjänst
60:7
till att slaktas, ss. lamm, v.ar
Jer.51:40
med v.ar drevo de handel hos dig Hes.27 :21
döma mellan v.ar och bockar
34:17
dricka blod av v.ar och lamm
39 :18
en felfri v. av småboskapen
43:23
en ungtjur och en v. av småboskapen 43 :25
offra åt H. sju tjurar och sju v.ar
45:23
offra en efa till var v .
45 :24
sex felfria lamm och en felfri v .
46:4
skall han frambära en efa till v.en
46 :5
på nymånadsdagen frambära en v.
46 :6
offra en efa till v .en
46 :7
spisoffret ... en eta till var v.
46:11
fick se en v. stå framför floden
Dan. 8:3
Jag såg v.en stöta med hornen västeru t 8:4
nalkades v.en med de båda hornen
8:6
såg hm komma ända inpå v.en
8:7
stötte till v .en och krossade hs horn
8 :7
si att v .en icke hade ngn kraft
8:7
in&:en fanns s. kunde rädda v.en
8:7
V.en s. du så&, han med de två hornen 8 :20
H. behag till v.ar i tusental
Mika 6:7

VÄDURSBOG
den kokta v.en ... på nasirens

4 .Mos. 6:19

VÄDURSKINN
rödfärgade v.
ett överdrag av rödfärgade v .
rödfärgade v ., tahasskinn
i sin äao rödfärgade v.
ett överdrag av rödfärgade v.
överdraget av rödfärgade v.

2 .Mos.25 :5
26:14
35 :7
35:23
36:19
39:34

VÄG
Se även: Gata, stig, gå , fara, Hirdas,
resa, vandra, vandring, handel, Palesti·
na (sp.4391).
-väg
farväg 4.Mos.20:19
Havsvägen Jes.9:1
hemväg Apg.8:28
Hetlonsvägen Hes.47:15
hålväg I.Sam.25 :20
ingångsväg 2.Kon.16:18
k~avanväg Dom.8:11
landväg Apg.20:13
olycksväg Ps. 139 :24
omväg Dom.5 :6
smygväg 2.Pet.2:1
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I bildlig betydelse brukas ordet
»väg» ofta som uttryck för människans
levnadssätt. Det talas sålunda om syn·
dares väg, Ps. I :1, eller de ogudaktigas
väg, I :6, i motsats till de rättfärdigas
och ostraffligas väg, 1:6; 10 I :2. Om
människornas dåliga vandel heter det:
>Ni gingo alla vilse såsom får, var och
en av oss ville vandra sin egen väg>,
Jes.53:6. Likaså talas om väg som
beteckning för en människas tro och
gudsdyrkan, jfr t.ex. Ps.86:11; Apg.
9:2. Se även ordanalys Dyrka 6.
Jesus talar om två vägar som människorna har att välja mellan: den breda
och den smala vägen, Matt.7 :13 f. Själv
är Jesus Kristus vägen till livet, Joh.
14:6.

Från vägen mellan Jerusalem och Jeriko.
stadsväg Hes.21 :19
Av de viktigaste vägförbindelserna i
utväg Jos.8:20
eller genom forntidens Palestina var
villoväg Jak.5:20
sannolikt den s.k. »stora vägen» (se
återväg I.Mos.14:17
d.o.) den äldsta, jfr 4 .Mos.20: 17;
21 :22. Söderut från Damaskus förde
Väg
denna genom ökentrakter och bergsIsraels läge medförde att landet tidigt
områden på J ordandalens östra sida,
blev genomdraget av karavanvägar melgenom Manasses, Rubens och Gads
lan forntidens viktiga kultur- och
stamområden. Huvudvägen i nord·
handelscentra, främst mellan Egypten i
sydlig riktning var emellertid den
söder och Syrien, Babylonien och aragamla karavanväg som från Mesopotabiska konungariken i norr och öster.
mien gick via Damaskus, korsade Jor·
Till en början utgjordes vägarna
dan
och fortsatte i syd·västlig riktning
enbart av de stigar som karavanernas
till kusten och vidare genom kustlan·
lastdjur trampade upp, medan de tog
det söderut till Egypten . Man antar att
sig fram från ort till ort. Allt efter som
det är denna väg, som i Jes .9 :1 omtalas
de förbättrades , antog de emellertid
som »Havsvägen». Denna kustled var
mer karaktären av reguljära förbindel·
den gamla invasionsvägen, som bl.a.
seleder. Redan under patriark tiden
den egyptiske konungen Ramses och
synes det ha funnits en välkänd vägförden assyriske konungen Sanherib, likbindelse mellan Beer·Seba och Egyp·
som de senare härförarna Alexander
ten, på Abrahams tid kallad »vägen till
den store, Pompejus och Titus, betjäSUD>, I.Mos. 16:7. Den vägen for Jakob
nade sig av. En viktig väg var även den
med hela sin familj till Egypten i de
som gick norrut från Beer-Seba via
vagnar, som Farao hade sänt, 46:5. I
Hebron, Bet-Lehem, Jerusalem och
Mose lag var det stadgat, att vägarna
Sikem till Bet-Sean.
till fristäderna skulle hållas i gott

Väg
Herrens vägar
Är rätta, 5.Mos.32:4; Hos.14:10. Är
högre än människors vägar, Jes.55:9.
Är outrannsakliga, Rom J I :33 . Är
ostraffliga, 2.Sam.22:31; PS. I8:31. Är
raka, Apg.13:10. Är jämna, PS.5:9. Är
nåd och trofasthet, PS.25 :10. Är den
ostraffliges värn , Ords.10:29.
Guds väg går i helighet, Ps. 77:14, jfr
Jes.35 :8. Herren leder sina trogna på
rätta vägar, PS.23 :3.
De ogudaktigas vägar
Är icke Guds vägar, Jes.55:8. Är
onda, 2.KonJ 7:13. Präglas av överträdelse, PS.107 :17. Leder till dödsriket ,
Ords.7:27, till fördärv , 31 :3.
Onda vägar
Syndares väg, Ps. I: 1. Ogudaktigas
väg, Ps. I :6. Lögnens väg, Ps. 119:29.
Villoväg, Jak.5 :20, jfr Ords.12:26.
Olycksväg, Ps. 139:24. Vrånga vägar,
PsJ25:5. Förvända vägar, Ords.2:15.
Mörkrets vägar, Ords.2:13 . Den oförnuftiges väg, Ords.12:15. Den lates
stig,OrdsJ5:19.
Guds folks väg
En ostrafflig väg, PS.119: l. En väg
med vägvisare och vägmärken , J er.
31 :21. En ny och levande väg, Hebr.
10:20. Förståndets väg, Ords.9:6. Vishetens väg, Ords.4:1I . Sanningens väg,
Ps.119 :30; 2.Pet.2:2. Fridens väg, Jes.
59 :8. Frälsningens väg, Apg.16:17.
Livets väg, Ps.16:11; Ords.15:24. En
evig väg, PS.139 :24.
Två vägar, Matt.7 :13 f.
I) Två portar - den trånga och den
vida. 2) Två vägar - den smala och den
breda. 3) Två grupper av vandrare - de
få och de många. 4) Två mål - livet
och förtappelsen.
Den rätta vägen, 2.Pet.2.
l) Sanningens väg, v.2. 2) Den raka
vägen, v.15. 3) Rättfardighetens väg,
v.21.
Onda vägar, Jud .v.II.
I) Kams väg - onda gärn ingar,
brodermord, I.Joh.3 :12; I.Mos.4:6 ff.
2) Bileams (Balaams) väg - villfarelse,
lust till orätt vinning, förförelse till
avgudadyrkan och otukt, 2.Pet.2 :15;
Upp.2:14; 4.Mos.22:2 ff.; 25:1 ff.;
31: 16. 3) Koras väg - gensträvighet,
uppror mot Herren och hans tjänare ,
4.Mos.16:1 ff.

skick, 5.Mos.19:3, för att mandråparens flykt undan blodshämnaren skulle
underlättas. De skulle enligt rabbinsk
tradition till och med vara försedda
med vägmärken.
Historieskrivaren Josefus hävdar att
konung Salomo byggde stenlagda vägar
i landet. Detta omtalas inte i G.T.,
men det heter om Salomo att han
byggde städer för stationering av
stridsvagnar, och det är inte omöjligt
att ett slags vägnät anlades i anledning
därav. Under romartiden byggde ockupationsmakten storslagna vägar, väsentligen av militära skäl. Rester av
sådana finns i Palestina ännu i dag.

Förutom dessa huvudleder i nordsydlig riktning, fanns det i Palestina en
rad mindre vägar, som knöt förbindelsen mellan höglandet och kustslätter·
na, och som ledde till områdena öster
om Jordandalen. En gick från Hebron
till Gasa , en annan från Jerusalem till
Joppe (den senare troligen den på
vilken aposteln Paulus fardades till
Cesarea, Apg.23). En väg som från
ökentrakterna i öster ledde in i J udeen
hade samma sträckning som israeliternas marschroute på den tiden då de
erövrade löfteslandet. Jfr även: vägen
till Hamat, Jos.13:5 , och Hetlonsvägen, Hes.48:1.

bevaka v .en till livets träd
l.Mos. 3 :24
på v. till Kanaans land
11:31
drogo åstad på v. mot Kanaans land
12:5
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VÄG
Uppdelning: allmänt; Guds/Herrens väg, bereda väg, onda vägar. rätta vägar. röja ur
vägen, till väga.
VÄG (allmänt)

Väg
skulle ledsaga (Abram) till V.S
12:20
källa s. ligger vid v.en till Sur
16:7
tagit v.en förbi eder tjänare
18:5
begav sig på v. till den plats
22:3
Mig har H. ledsagat på v.gen
24:27
tog tjänaren Rebecka och for sin v.
24:61
lsak var på v. hem
24:62
stod sedan upp och gick sin v.
25:34
H., din Gud, skickade det i min v.
27 :20
från Beer-Seba på v. till Haran
28:10
begav sig åstad på v. till österlandet
29:1
begav sig på väg till sin fader lsak
31:18
att ledsaga dig (Jakob) till v.s
31:27
for han sin v. hem igen
31 :55
när Jakob drog sin v. fram
32:1
(Esau) tog v.en till Seir
33:16
toga Dina och gingo sin v.
34:26
med mig på den v. jag vandrade
35:3
ännu ett stycke v. fram till Efrat
35:16
(Rakel) begraven vid v.en till Efrat
35:19
på v. med detta ned till Egypten
37 :25
vart skall jag nu taga v.en
37 :30
porten till Enaim pö v.en till Timna
38:14
där (Tamar) satt vid v.en
38:16
hon s. satt i Enaim vid v.en
38:21
I andra mån fara eder v.
42:19
och faren eder v.
42:33
Kiven icke på v.en
45:24
skulle visa hm v.en till Gosen
46:28
var ett stycke v. fram till Efrat
48:7
begrov (Rakel) vid v.en till Efrat
48:7
Dan skall vara en orm på v.en
49 :17
ställ dig i (Faraos) v.
2.Mos. 7:15
lägger hinder i v.en för mitt folk
9:17
den v. s. gick igenom filisteernas
13: 1 7
molnstod för att leda dem på v.en
13:21
vedermödor de haft att utstå på v.en 18:8
kungöra dem den v. de skola vandra
18:20
en ängel skall bevara dig på v.en
23 :20
vikit av ifrån den v. jag bjöd
32:8
jag kunde då förgöra dig under v.en
33:3
så låt mig se dina v.ar
33:13
på v.en ned från berget
34:29
gick sin v. bort ifrån Mose
35:20
så att edra v.ar bliva öde
3.Mos.26:22
där v.en går till Hamat
4.Mos.13:22
bry ten upp och tagen v.en mot öknen 14:25
Vi skola icke taga V.en över åkrar
20:17
stora v.en skola vi gå
20:17
tåga v.en fram härigenom
20:19
togo v.en åt Röda havet till
21:4
under v.en blev folket otåligt
21:4
Vi skola icke vika av ifrån v.en
21 :22
Stora v.en skola vi gå
21 :22
H. ängel ställde sig på v.en
22:22
åsninnan såg H. ängel stå på v.en
22:23
vek hon av ifrån v.en
22:23
driva henne tillbaka in på v.en
22:23
(Bileam) såg H. ängel stå på v.en
22:31
denna v. leder till fördärv
22:32
att du stod mig emot på v.en
22:34
Balak for sin v.
24:25
gränslinje dit där v.en går till Hamat
34:8
sin berättelse angående v.en
5.Mos. 1 :22
hela den v. I haven vandrat
1 :31
s. gick framför eder på v.en
1 :33
lysa eder på den v. I skullen gå
1 :33
bry ten upp och tagen v.en mot öknen 1 :40
vi bröto upp och togo v.en mot öknen 2:1
drogo fram på v.en till Moabs öken
2:8
Raka v.en skall jag gå
2:27
få tåga v.en fram härigenom
2:28
På de v.ar skolen I alltid vandra
5:33
när du går på v.en
6:7
komma ihåg vad s. skett på den v.
8:2
vandrar på hs v.ar och fruktar hm
8:6
vikit av ifrån den v. jag bjöd dem gå
9:12
den v. s. H. hade bjudit eder gå
9:16
och när du går på v.en
11:19
viken av ifrån den v. jag i dag bjuder 11:28
ligga bortom Västra v.en
11:30
den v. s. H. bjudit dig vandra
13:5
om v.en är dig för lång
14:24
icke återvända denna v.
17:16
försätta v.arna i gott skick
19:3
ifall v.en är för lång
19:6
alltid vandrar på hs v.ar
19:9
broders åsna eller oxe falla på v.en
22:4
Om du på din v. träffar på fågelbo
22:6
till mötes med mat och dryck på v.en 23:4
vad H. gjorde med Mirjam på v.en
24:9
vad Amalek gjorde mot dig på v.en
25:17
gick (Amalek) emot dig på v.en
25:18
du skall vandra på hs v.ar
26:17
Förbannad s. leder blind vilse på v.en 27:18
På en v. skola de draga ut mot dig
28:7
håller H. bud och vandrar på hs v.ar
28:9
på en v. skall du draga ut
28:25
på siu v.ar skull du fly för dem
28:25
du skall icke lyckas finna v.en
28:29
på den v. om vilken jag sade dig
28:68
den v. s. jag bjudit eder gå
31:29
ty alla hs v.ar äro rätta
32:4
skola dina v.ar vara lyckosamma Jos. 1:8
jag vet icke vart de togo v.en
2:5
sökt efter dem överallt på v.arna
2:22
mån kunna veta vilken v. I skolen gå
3:4
icke förut dragit den v.en fram
3:4
hade dött i öknen under v.en
5:4
s. voro födda i öknen under v.en
5:5
icke blivit omskurna under v.en
5:7
den dag vi gåvo oss i v.
9:12
förtöljde dem på v.en till Bet-Horon 10:10
hela v.en ända till Aseka
10:11
ända dit där v.en går till Hamat
13:5
jag går nu all världens v.
23:14
bevarat oss på hela den v. vi vandrat
24:17
veka med hast ifrån den v.
Dom. 2:17
ända till där v.en går till Hamat
3:3
lät folket s. burit dem gå sin v.
3:18
då (Ehud) hade gått sin v.
3 :24
icke bliva din på den v. du nu går
4:9
I Jaels dagar låga v.arna öde
5:6
Is. vandren på v.en, talen härom
5:10
besätten i deras v. vattendragen
7 :24
plundrade alla s. drogo v.en fram
9:25
en annan hop kommer på v.en
9:37

(Simson) vek då av v.en för att se
14:8
långt stycke v. från Mikas hus
18:22
och så gån I eder v.
18:24
fortsatte Dans barn sin v.
18 :26
gjorde sig redo och reste sin v.
19:10
Nu är jag på v. till H. hus
19:18
slå ibjäl några av folket på v.arna
20:31
locka dem ... ut på v.ama
20:32
en efterskörd bland dem på v.arna
20:45
den v. s. går ifrån Betel till Sikem
21 :19
nu gingo sin v. fram
Rut 1:7
gick kvinnan (Hanna) sin v.
l.Sam. 1 :18
satt Eli på sin stol vid sidan av v.en
4:13
om den tager v.en till sitt land
6:9
korna gingo raka v.en
6:12
(Samuels) söner vandrade icke på hs v. 8:3
dina söner vandra icke på dina v.ar
8:5
säga oss vilken v. vi böra gå
9:8
stadd på v. upp till offerhöjden
9:14
så vill jag ledsaga dig till V.s
9 :26
När de så voro på v.
9:27
tre män på v. upp till Gud i betel
10:3
en hop tog v.en till Ofra
13:17
en hop tig v.en till Bet-Horon
13:18
och en hop tog v.en till det område
13:18
Amalek lade sig i v.en för (Israel)
15:2
gått den v. på vilken H. sänt mig
15:20
ända dit därv.en gär till Gai
17:52
låga slagna på v.en till Saaraim
17:52
David hade framgång på alla sina v.ar 18:14
hela v.en i profetisk hänryckning
19:23
till boskapsgårdarna vid v.en
24:4
plägar låta hm gå sin v. i ro
24:20
vände Davids män och gingo sin v.
25:12
lägrade sig på Hakila höjden vid v.en 26:3
låt oss sedan gå vår v.
26:11
och sedan gingo de sin v.
26:12
Därefter gick David sin v.
26 :25
fört bort dem och gått sin v.
30:2
varit med dig på alla dina v.ar 2.Sam. 7:9
Vart skulle jag då taga v.en
13:13
Stå upp och gå din v.
13:15
Medan de ännu voro på v.
13:30
mycket folk från v.en bakom hm
13:34
plägade ställa sig vid sidan av v.en
15:2
så ofta ngn då var på v. till kon.
15:2
tog v.en åt öknen
15:23
David gick med sina män v.en fram
16:13
gingo båda med hast sin v.
17:18
sedan de hade gått sin v.
17:21
Absalom kom i Davids tjänares v.
18:9
mulåsnan han satt på sprang sin v.
18:9
Ahimaas tog v.en över Jordanslätten 18:23
låg Amasa i sitt blod mitt på v.en
20:12
förde Amasa undan från v.en
20:12
Så snart han var bortskaffad från v.en 20:13
ledde den ostrafflige på hs v.
22:33
gingo bort. var o~h en sin v.
l.Kon. 1 :49
Jag går nu all världens v.
2:2
Om dina barn hava akt på sin v.
2:4
allenast dina barn hava akt på sin v.
8:25
att du lär dem den goda v. de skola
8:36
på den v. du sänder dem
8:44
det ställe där v.en går till Hamat
8:65
de togo v.en till Egypten
11:17
kom profeten Ahia på v.en
11:29
gingo på sin v., ss. H. hade befallt
12:24
ej heller vända tillbaka samma v.
13:9
gick sina färde en annan v.
13: 1 O
vände icke tillbaka samma v.
13:10
vilken v. han hade gått
13:12
hs söner visste vilken v. gudsmannen 13:12
icke heller gå tillbaka samma v.
13: 1 7
ett lejon kom emot hm på v.en
13:24
hs döda kropp utsträckt där på v.en
13:24
kroppen ligga utsträckt på v.en
13:25
s. fört hm tillbaka från hsv.
13:26
kroppen liggande utsträckt på v.en
13:28
Jerobeams hustru gick sin v.
14:17
vandrade på sin faders v.
15:26
(Baesa) vandrade på Jerobeams v.
15:34
du har vandrat på Jerobeams v.
16:2
(Simri) vandrade på Jerobeams v.
16:19
på Jerobeams, Nebats so'ns, v.
16:26
Ahab for en v. för sig
18:6
Obadja for en annan v. för- sig
18:6
När nu Obadja färdades sin v. fram
18:7
begav sig i v. för att rädda sitt liv
19:3
eljest bliver v.en dig för lång
19:7
tag v.en till Damaskus' öken
19:15
när han gick sin v. ifrån hm
20 :36
ställde sig i konungens v.
20:38
På vilken v. har H. A. gått bort
22:24
vandrade i allt på sin fader Asas v.
22:43
vandrade på sin faders och moders v. 22:53
och på Jerobeams,Nebats sons, v.
22:53
(Elisa) var på v. ditupp
2.Kon. 2:23
Vilken v. skola vi draga ditupp
3:8
V.engmEdomsöken
3:8
Men Naaman blev vred och for sin v.
5:11
(Naaman) for sin v. i vrede
5:12
farit ett stycke v. framåt
5:19
sedan lät (Gehasi) männen gå sin v.
5:24
spärren så v.en för hm
6:32
hela v.en var full med kläder
7:15
(Joram) vandrade på Israels kon. v.
8:18
(Ahasja) vandrade på Ahabs hus' v.
8:27
under v.en, när Jehu kom till
10:12
vi äro på v. ned för att hälsa på
10:13
det ställe där v.en går till Hamat
14:25
(Ahas) vandrade på Israels kon. v.
16:3
på v.en till Valkarfältet
18:17
samma v. s. du har kommit på
19:28
Samma v. han kom skall han vända
19:33
i allt på samma v. s. hs fader
21 :21
vandrade på sin fader Davids v.
22:2
folket tog v.en åt Hedmarken till
25:4
dit där v.en går till Hamat
l.Krön.13:5
varit med dig på alla dina v.ar
17:8
där v.en höjer sig uppåt
26:16
vid Parbar västerut voro fyra vid v.en 26:18
dina barn hava akt på sin v.
2.Krön. 6:16
lära dem den goda v. de skola vandra
6:27
frukta dig och vandra på dinav.ar
6:31
på den v. du sänder dem
6:34
det ställe där v.en går till Hamat
7:8
vandrade de på Davids och Salomos v. 11:17

på sin fader Davids första v.ar
17:3
vilken v. har då H. A. gått bort ifrån
18:23
(Joram) vandrade på Israels kon. v.
21:6
icke vandrat på din fader Josafats v.ar 21:12
eller på Asas v.ar
21:12
du har vandrat på Israels konungars v. 21:13
(Ahasja) på Ahabs hus' v.ar
22:3
vandrade på Israels konungars v.
28:2
(Jo sia) på sin fader Davids v.ar
34:2
icke ngt hinder i v.en för dem
Esr. 5:5
hjälpa oss mot fiender på v.en
8:22
räddade undan försåt på v.en
8:31
lysa dem på den v. de skulle gå
Neh. 9:12
eldstoden lyste dem på den v.
9:19
Molnstoden ledde dem på v.en
9:19
vilkens v. är höljd i mörker
Job 3:23
dina v.ars ostrafflighet ditt hopp
4:6
du vaktar på alla mina v.ar
13 :27
vandrar den v. där jag ej mer kommer 16:22
rättfärdige håller fast vid sin v.
17:9
Min v. har han spärrat
19:8
ens förehålla en sådan hs v.
21 :31
hålla dig på forntidens v.
22:15
)jus skall skina på dina v.ar
22:28
Han vet vilken v. jag vandrat
23:10
tränger de fattiga undan från v.en
24:4
de känna icke dess v.ar
24:13
(Guds) ögon vaka över deras v.ar
24:23
Gud är den s. känner v.en till henne
28:23
en v. för tordönets stråle
28:26
De göra sig v.ar s. leda till ofärd
30:12
Ser icke han mina v.ar
31:4
Hava mina steg vikit av ifrån v.en
31:7
mina dörrar lät jag stå öppna utåt v.en 31 :32
vaktar på alla mina v.ar
33:11
hs ögon vakta på var mans v.ar
34:21
vemohar föreskrivit hm hs v.
36:23
Vet du v.en dit varest ljuset bor
38:19
Vet du v.en dit varest ljuset delar sig 38:24
banat en v. för tordönets stråle
38:25
springa de sin v. och vända ej
39:7
Bakom hm strålar v.en av ]jus
41 :23
icke träder in på syndares v.
Ps. 1:1
H. känner de rättfärdigas v.
1:6
men de ogudaktigas v. förgås
1:6
I förgåns på eder v.
2:12
H. gör din v. jämn för mig
5:9
vad s. vandrar havens v.ar
8:9
Trygga äro alltid hs v.ar
10:5
Du skall kungöra mig livets v.
16:11
Gud, du s. lät min v. vara lyckosam
18:33
undervisar han syndare om v.en
25:8
undervisar om den v. han bör välja
25:12
lära dig ..• om den v. du skall vandra
32:8
spärra v.en för mina förtöljare
35:3
Deras v. blive mörk och slipprig
35:6
han träder på den v. s. icke är god
36:5
Befall din v. åt H.
37:5
harmaS icke över den vilkens v. är
37:7
när ban har behag till hs v.
37:23
Den v.en gå de, dårar s. de äro
49:14
den s. aktar på sin v.
50:23
Gölen v. för hm
68:5
Alla s. gå v.en fram plundra hm
89 :42
bevara dig på alla dina v.ar
91:11
akta på ostrafflighetens v.
101:2
s. vandrar på ostrafflighetens v.
101:6
har på v.en nedböjt min kraft
102:24
mellan bergen togo de sin v.
104:10
Oär gå skeppen sin v. fram
104:26
Ur bäcken skall han dricka på v.en
110:7
Saliga de vilkas v. är ostrafflig
119:1
yngling bevara sin v. obesmittad
119:9
fröjdar mig över dina vittnesbörds v. 119:14
Jag förtäljde om mina v.ar
119:26
förstå dina befallningars v.
119:27
Låt lögnensv. vara fjärran
119:29
Jag har utvalt sanningens v.
119:30
Jag vill löpa dina buds v.
119:32
Visa mig, H., dina stadgars v.
119:33
Jag betänker mina v.ar
119:59
hatar jag alla lögnens v.ar
119:104
alla lögnens v.ar hatar jag
119:128
du känner alla mina v.ar
119:168
dem s. vika av på vrånga v.ar
125:5
Om ock min v. går gm nöd
138:7
med alla mina v.ar är du förtrogen
139:3
led mig på den eviga v.en
139 :24
breda ut nät invid v.ens rand
140:6
snaror s. de lägga ut på min v.
141:9
På den v. där jag skall gå
142:4
Kungör mig den v. jag bör vandra
143:8
uppehåller dem s. äro på v. att falla 145:14
Hs ande måste sin v.
146:4
de ogudaktigas v. vänder han i villa 146:9
må du ej vandra samma v. s.
Ords. 1:15
sina frommas v. bevarar han
2:8
förstå det godas alla v.ar
2:9
för att färdas på mörkrets v.ar
2:13
dem s. vandra på förvända v.ar
2:15
hittar tillbaka till livets v.ar
2:19
så skall du vandra på de godas v.
2 :20
På alla dina v.ar må du akta på hm
3:6
Hennes v.ar äro ljuvliga v.ar
3:17
vandra din v. fram i trygghet
3:23
Gå din v. och kom igen
3:28
finn ej behag i ngn av hs v.ar
3:31
Om vishetens v. undervisar jag dig
4:11
de ogudaktigas v. ss. tjocka mörkret
4:19
Livets v. vill hon ej akta på
5:6
Låt din v. vara fjärran ifrån
5:8
ligga var mskas v.ar blottade
5:21
tillrättavisningar ... äro en livets v.
6:23
på v.en till hennes hus skred han
7:8
min man har rest en lång v. bort
7 :19
icke vika av till hennes v.ar
7 :25
Gm hennes hus gå dödsrikets v.ar
7:27
vid v.en, där stigarna mötas
8:2
På rättfärdighetens v. går jag fram
8:20
gån fram på förståndets v.
9:6
till dem s. färdas på v.en
9:15
den s. går vrånga v.er, bliver röjd
10:9
taga vara på tuktan är v.en till livet
10:17
ostraffliges rättfärdighet gör hs v.
11:5
vilkasv. är ostrafflig
11:20
ogudaktigas v. för dem själva vilse
12:26
På rättfärdighetens v. är liv
12:28

bevarar den vilkens v. är ostrafflig
13:6
de trolösas v. är alltid sig lik
13:15
han går krokiga v.ar
14:2
klokes vishet att han aktar på sin v.
14:8
styggelse för H. är ogudaktiges v.
15:9
tuktan drabbar den s. övergiver v.en
15:10
förståndig man går sin v. rätt fram
15:21
förståndige vandrar livets v. uppåt
15:24
Var man tycker sina v.ar vara goda
16:2
Om en mans v.ar behaga H. väl
16:7
Mskans hjärta tänker ut en v.
16:9
De redligas v. är att fly det onda
16:17
den s. aktar på sin v. bevarar sitt liv
16:17
leder hm in på en v. s. icke är god
16:29
den vinnes på rättfärdighetens v.
16:31
han skall vränga rättens v.ar
17 :23
Gåvor öppna v. för en mska
18:16
när han går sin v., rosar sitt köp
20:14
en mska förstår icke själv sin v.
20:24
oärlig mans v. är idel vrånghet
21:8
far vilse ifrån förståndets v.
21:16
redlige vandrar sina v.ar ståndaktigt
21 :29
snaror ligga på den vrånges v.
22:5
Vänj den unge vid den v. han bör
22:6
du icke må lära dig hs v.ar
22:25
gör det sig vingar och flyger sin v.
23:5
låt mina v.ar behaga dina ögon
23:26
Ett vilddjur är på v.en
26 :13
en rik s. i vrånghet går dubbla v.ar
28:6
den s. i vrånghet går dubbla v.ar
28:18
örnens v. under himmelen
30:19
ormens v. över klippan
30:19
skeppets v. mitt i havet
30:19
en mans v. hos en ung kvinna
30:19
vänd icke dina v.ar till ..• fördärv
31:3
vandra de v.ar ditt hjärta lyster Pred.11:9
förskräckelser bo på v.arna
12:5
Vart har din vän tagit v.en
HV. 5:17
visen förtryckaren på bättre v.ar
Jes. 1 :17
fördärva den v. du skulle gå
3:12
möt Ahas på v.en till Valkarfältet
7:3
för att vandra på detta folks v.
8:11
en banad v. för den kvarleva
11:16
på v.en till Horonaim höjas klagorop 15:5
banad v. leda från Egypten till
19:23
den rättfärdiges v. är jämn
26:7
på dina domars v., H., förbida vi dig
26:8
viken av ifrån v.en
30:11
Här är v.en, vandren på den
30:21
V.arna äro öde
33:8
en banad v., en farväg
35:8
den skall kallas den heliga v.en
35:8
Den s. vandrar på den v.en skall icke 35:8
på v.en till Valkarfältet
36:2
samma v. s. du har kommit på
37:29
Samma v. (Sanherib) kom
37:34
visa hm förståndets v.
40:14
Min v. är fördold för H.
40:27
vanliga v.ar trampar icke hs fot
41:3
de blinda skall jag leda på en v. de
42:16
på vilkens v.ar man icke ville vandra
42:24
H., han s. gör en v. i havet
43:16
jag skall göra en v. i öknen
43:19
alla hs v.ar skall jag göra jämna
45:13
så att hs v. har blivit lyckosam
48:15
på den v. du skall vandra
48:17
De skola finna bete utmed v.ama
49:9
göra alla mina berg till öppna v.ar
49:11
s. gjorde havsbottnen till en v.
51 :10
ville vandra sin egen v.
53:6
Den ogudaktige övergive sin v.
55:7
edra v.ar äro icke mina v.ar
55:8
äro ock mina v.ar högre än edra v.ar
55:9
allasammans vandra sin egen v.
56:11
de s. vandrat sin v. rätt fram få ro
57:2
Banen v., banen och bereden v.
57:14
stötestenarna från mitt folks v.
57 :14
vandra på sitt hjärtas v.
57 :17
Hs v.ar har jag sett
57:18
så att du icke går dina egna v.ar
58:13
förstöring är på deras v.ar
59:7
Fridens v. känna de icke
59:8
ingen ville taga v.en gm dig
60:15
vandrar på den v. s. icke är god
65:2
lyster dessa gå sina egna v.ar
66:3
brått vandra åstad på en annan v. Jer. 2:36
därifrån skall du få gå din v.
2:37
Vid v.arna satt du och spejade
3:2
gått på förvända v.ar och förgätit
3:21
de hava avfallit och gått sin v.
5:23
Ställen eder vid v.arna och sen till
6:16
frågen vilken v. s. är den goda v.en
6:16
och vandra ej på v.en
6:25
du må lära känna och pröva deras v.
6:27
vandren i allt på den v. jag bjuger
7:23
mskans v. beror ej av henne
10:23
rätt lära sig mitt folks v.ar
12:16
du gick din v. bort
15:6
då de ej ville vända om från sina v.ar 15:7
mina ögon riktade på alla deras v.ar
16:17
giver åt var och en efter hs v.ar
17:10
vandra på villostigar, obanade v.ar
18:15
förelägger eder v.en till livet
21:8
och v.en till döden
21:8
Sådan har din (Jojakims) v. varit
22:21
deras v. ss. en slipprig stig
23 :12
Men profeten Jeremia gick sin v.
28:11
jag skall föra dem på en jämn v.
31:9
givakt på v.en
31 :21
över människobarnens alla v.ar
32:19
åt var och en efter hs v.ar
32:19
lära dem en och samma v.
32:39
den v. s. ledde till kungliga
39:4
han tog v.en bort åt Hedmarken till
39:4
vilken v. vi böra gå och vad vi hava
48:5
på v.en till Horonaim höras klagorop 48:5
Ställ dig vid v.en och speja omkring
48:19
ene budbärare korsar den andresv.
51:31
togo v.en åt Hedmarken till
52:7
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Klag. ~io12
Med huggen sten murat för mina v.ar
3:9
Låtom oss rannsaka våra v.ar
3:40
varna för hs ogudaktiga v.
Hes. 3:18
icke vänder om från sin ogudaktiga v.
3:19
skall jag lägga en stötesten i hs v.
3:20
att vandra på deras v.ar
16:47

Väga-Vägg
när han talade med oss på v.en
24:32
vad s. hade skett på v.en
24:35
Jämnen v.en för H.
Joh. 1:23
måste (J.) taga v.en gm Samarien
4:4
medan han ännu var på v.en hem
4:51
medan jag ännu är på v.
5:7
icke stadd på v. upp till denna högtid
7:8
När (J.) nu gick v.en fram
9:1
stiger in ngn annan v., han är tjuv
10:1
men han gick sin v.
10:39
höra att J. var på v. till Jerusalem
12:12
v.en s. leder dit jag går, veten I
14:4
huru kunna vi då veta v.en
14:5
Jag är v.en och sanningen
14:6
begåvo sig åstad på v. till graven
20:3
Du har kungjort mig livets v.ar
Apg. 2:28
den v. s. leder ned från Jerusalem
8:26
medan de färdades v.en fram
8:36
några s. voro på 'den v.en'
9:2
J. s. visade sig för dig på v.en
9:17
huru (Saulus) på v.en hade sett H.
9:27
medan dessa vore på v.en
10:9
alla hedningar att gå sina egna v.ar
14:16
togo de v.en gm Frygien
16:6
Vi foro raka v.en till Samotrace
16:11
förkunna för eder frälsningens v.
16:17
Gån eder v. i frid
16:36
talade illa om 'den v .en'
19:9
oväsen angående 'den v.en'
19:23
först då begav (Paulus) sig i v.
20:11
fora raka v.en till Kos
21:1
gåvo oss i v.
21:5
förföljde 'den v.en' ända till döds
22:4
var på v.en och nalkades Damaskus
22:6
i enlighet med 'den v.en'
24:14
Felix s. väl kände till 'den v.en'
24:22
Gå din v. för denna gång
24:25
kunde döda (Paulus) under v.en
25:3
i detta ärende på v. till Damaskus
26 :12
gingo (judarna) sin v.
28:25
och elände på deras v.ar
Rom. 3:16
icke sökte den på trons v.
9:32
utan på gärningarnas v.
9:32
ämnar jag taga v.en gm eder stad
15:28
var och en vandra den v. fram l.Kor. 7:17
icke ngt hinder i v.en för K.
9:12
vill jag ytterligare visa eder en v.
12:31
en övermåttan härlig v.
12:31
mån hjälpa mig till v.s
16:6
Hjälpen hm sedan till v.s i frid
16:11
taga v.en till Macedonien
2.Kor. 1:16
Vem har lagt hinder i eder v.
Gal. 5:7
vandra vidare på samma v.
Fil. 3:16
handskrift ... låg oss i v.en
Kol. 2:14
för oss jämna v.en till eder
l.Tess. 3:11
själv är jag på v. att offras
2.Tim. 4:6
ville icke veta av mina v.ar
Hebr. 3:10
befinnes hava blivit efter på v.en
4:1
v.en till det allraheligaste icke
9:8
(J.) har invigt en ny och levande v.
10:20
egyptierna försökte gå samma v.
11 :29
ären på v. att vinna målet
1.Pet. 1:9
sanningens v. bliva smädad
2.Pet. 2:2
De hava övergivit den raka v.en
2:15
gm att efterfölja Balaam på hs v.
2:15
lärt känna rättfärdighetens v.
2 :21
går ostadigt fram på sina v.ar
Jak. 1:8
betraktat sig ... går han sin v.
1 :24
på en annan v. släppte ut dem
2:25
De hava trätt in på Kains v.
Jud. v.11

H. v. är icke alltid densamma
Hes.18:25
Skulle verkligen min v. icke alltid
18 :25
H. v. är icke alltid densamma
18 :29
Skulle verkligen mina v.ar icke alltid 18 :29
H. v. är icke alltid densamma
33 :17,20
Jag vill gå min v.
Hos. 5:15
Ty H. v.ar äro rätta
14:10
må undervisa oss om sina v.ar
Mika 4:2
H. har sin v. i storm och
Nab. 1:3
Om du vandrar på mina v.ar
Sak. 3:7
lär om Guds v. vad sant är
Matt.22:16
lär om Guds v. vad sant är
Mark.12:14
lär om Guds v. vad sant är
Luk.20:21
upphöra förvrida H. raka v.ar
Apg.13:10
(Apollos) undervisad om 'H. v.'
18:25
undervisade grundligare om 'Guds v. ' 18 :26
huru outrannsakliga hs v.ar
Rom.11:33
rättfärdiga och rätta äro dina v.ar Upp.15:3

att min grämelse bleve v.d
må jag v.s på en riktig väg
Vem v.er bergen på en våg
kunde kopparen icke v.s
du är v.d på en våg
vår bedrövelse s. v.er föga
en härlighet s. v.er tungt

Job

6:2
31:6
Jes.40:12
Jer.52:20
Dan. 5:27
2.Kor. 4:17
4:17

bedrev du värre ting på alla dina v.ar 16:47
tänka tillbaka på dina v.ar
16:61
vänder om från sin v. och får leva
18:23
Är det icke fastmer eder v.
18 :29
jag skall döma var och en efter hs v.ar 18:30
skolen I tänka tillbaka på edra v.ar
20:43
märk ut åt dig två v.ar
21:19
vägskälet där de båda v.arna begynna 21 :21
gingo de samma v.
23:13
Du vandrade på din systers v.
23:31
Efter dina v.ar och dina gärningar
24:14
Lyckosam var du på dina v.ar
28:15
varna den ogudaktige för hs v.
33:8
om du varnar den ogudaktige för hs v. 33:9
den ogudaktige vänder om från sin v. 33:11
döma var och en efter hs v.ar
33:20
skämmas och blygas för edra v.ar
36:32
stänga v.en för andra s. vilja tåga
39 :11
den v. s. gick åt norr
42:1
gick en alnsbred v.
42:4
en v. gick framför dem
42:11
.likadan s. v.en framför
42:11
dörröppning vid vilken en v. begynte 42:12
en v. s. gick utefter skiljemuren
42:12
samma v. skall han gå ut igen
44:3
aaroma v. skall ban gå ut igen
46:8
förde mig omkring på en yttre v.
47:2
dit fram där v.en går till Sedad
47:15
det ställe där v.en går till Hamat
47:20
dit fram där v.en går till Hamat
48:1
så att djuren fara sin v.
Dan. 4:11
Gud s. har i sitt våld alla dina v.ar
5:23
stänga din v. med törnen
Hos. 2:6
hemsöka dem för deras v.ar
4:3
De mörda på v.en till Sikem
6:9
rövarskaror plundra på v.arna
7:1
lika vildåsnor s. gå sin egen v.
8:9
sättas fällor på alla hs v.ar
9:8
i förlitande på eder v.
10:13
hemsöka Jakob ss. hs v.ar förtjäna
12:2
lik en panter lurar jag vid v.en
13:7
går sin v. rakt fram
Joel 2:7
gm fönstren bryta de sig v.
2:9
det ställe där v.en gåi till Hamat Am. 6:14
Amasia till Amos: Du siare, gå din v.
7:12
skola lägga en snara på din v.
Ob. v.7
Jona begav sig på v.
Jona 3:4
mskor s. trygga gå sin v.
Mika 2:8
Stån upp och gån eder v.
2:10
Speja utåt v.en
Nah. 2:1
På v.arna storma vagnarna fram
2:4
vandrar de v.ar han fordom gick Hab. 3:6
ss. våra v.ar förtjänade
Sak. 1:6
draga fram gm havet på en trång v.
10:11
I haven vikit av ifrån v.en
Mal. 2:8
eftersom I icke hållen mina v.ar
2:9
droga så en annan v.
Matt. 2:12
medan du ännu är med hm på v.en
5:25
Ty vid och bred är den v. s.leder
7:13
den v. är smal s. leder till livet
7:14
ingen kunde färdas den v.en fram
8 :28
När dessa (blinda) voro på v. ut
9:32
tog J. vägen gm ett sädesfält
12:1
föll somt vid v.en
13:4
att säden såddes vid v.en
13:19
sådde ogräs och gick sedan sin v.
13:25
för att de icke skola uppgivas på v.en 15:32
lämnade (J.) dem och gick sin v.
16:4
stå mig icke i v.en
16:23
under v.en sade (J.) till dem
20:17
två blinda sutto där vid v.en
20:30
bredde ut sina mantlar på v.en
21:8
skuro av kvistar och strödde på v.en
21:8
då (J.) fick se ett fikonträd vid v.en
21:19
Johannes lärde eder rättfärdighetens v. 21 :32
tjänarna gingO ut på v.arna
22:10
lämnade hm och gingO sin v.
22:22
och (Judas) gick sin v.
27:5
Då de nu voro på v. ditut
27:32
under det att de voro på v.en
28:11
han tog v.en gm ett sädesfält
Mark. 2:23
att somt föll vid v.en
4:4
Och att säden såddes vid v.en
4:15
att icke taga ngt med sig på v.en
6:8
man såg dem fara sin v.
6:33
och tog v.en över Sidon
7:31
så uppgivas de på v.en
8:3
På v.en dit frågade han sina lärj.
8:27
stå mig icke i v.en
8:33
Vad var det I samtaladen om på v.en
9:33
de hade på v.en talat med varandra
9:34
åstad för att fortsätta sin v.
10:17
på v.en upp till Jerusalem
10:32
satt vid v.en en blind tiggare
10:46
fick han sin syn och följde hm på v.en 10:52
en åsnefåle stå bunden...vid v.en
11:4
bredde ut sina mantlar på v.en
11:8
kvistar och löv och strödde på v.en
11:8
voro på v. tillbaka från Betania
11:12
läto de hm vara och gingo sin v.
12:12
lärjungarna begåvo sig i v.
14:16
styra våra fötter in på fridens v. Luk. 1 :79
vad krokigt är skall bliva rak v.
3:5
han gick sin v. mitt igenom hopen
4:30
hindrade hm att gå sin v.
4:42
på en sabbat tog v.en gm sädesfält
6:1
Johannes' sändebud gått sin v.
7:24
föll somt vid v.en och blev nedtrampat 8:5
att den såddes vid v.en är sagt om
8:12
under det att han var på v. dit
8:42
Tagen intet med eder på v.en
9:3
medan denne var på v. fram
9:42
Medan de färdades fram på v.en
9:57
bälsen icke på ngn under v.en
10:4
gingo de sin v. och läto hm ligga
10:30
en präst färdades samma v.
10:31
en samarit s. färdades samma v.
10:33
gör dig under v.en all möda
12:58
Gå ut på v.ar och på stigar
14:23
tog (J.) v.en mellan Samarien och
17:11
medan de vore på v. dit, blevo de rena 17:14
en blind man satt vid v.en och tiggde 18:35
J. från Nasaret s. kom på v.en
18:37
han skulle komma den v.en fram
19:1mantlar under hm på v.en
19:36
60 stadiers v. från Jerusalem
24:13
nalkades byn dit de voro på v.
24:28

VÄG (Guds/Herrens)
bjuda sina barn hålla H. v.
l.Mos.18 :19
vandrar på hs v.ar och fruktar 5.Mos. 8:6
alltid vandrar på hs v.ar och älskar
10:12
alltid vandren på hs v.ar
11 :22
om du alltid vandrar på hs v.ar
19:9
att du skall vandra på hs v.ar
26:17
om du vandrar på hs v.ar
28:9
att vandra på hs v.ar och hålla
30:16
alla hs v.ar ärQ rätta
5.Mos.32:4
alltid vandren på hs v.ar
Jos.22:5
om de vilja hålla H. v.
Dom. 2:22
jag höll mig på H. v.ar
2.Sam.22:22
Guds v. är ostrafflig
22:31
att du vandrar på hs v.ar
1.Kon. 2:3
om du vandrar på mina v.ar
3:14
så att vi alltid vandra på hs v.ar
8:58
de hava icke vandrat på mina v.ar
11 :33
Om du vandrar på mina v.ar
11:38
(Amon) vandrade icke på H. v. 2.Kon.21:22
frimodighet växte på H. v.ar 2.Krön.17:6
dina v.ar vilja vi icke veta av
Job 21:14
hs v. har jag föJjt utan att vika av
23:11
ej aktade på alla hs v.ar
34:27
hålla sig stadigt på dina v.ar
Ps.17:5
Ty jag höll mig på H. v.ar
18:22
Guds v. är ostrafflig
18:31
H., kungör mig dina v.ar
25:4
han lär de ödmiuka sin v.
25:9
Alla H. v.ar äro nåd och trofasthet
25:10
Visa mig, H., din v.
27:11
Förbida H., håll dig på hs v.
37 :34
våra steg veka ej av ifrån din v.
44 :19
lära överträdarna dina v.ar
51:15
att man på jorden må känna din v.
67:3
Gud, i heJighet går din v.
77 :14
Gm havet gick din v.
77:20
Israel ville vandra på mina v.ar
81 :14
vilkas håg står till dina v.ar
84:6
Visa mig, H., din v.
86:11
de vilja icke veta av mina v.ar
95:10
de s. vandra på hs v.ar
119 :3
behåll mig vid liv på dina v.ar
119 :37
Säll envar s. vandrar på hs v.ar
128:1
De skola sjunga om H. v.ar
138:5
H. är rättfärdig i alla sina v.ar
145:17
saliga de s. hålla mina v.ar
Ords. 8 :32
H. v.ar äro den ostraffliges värn
10:29
han må undervisa oss om sina v.ar Jes. 2:3
edra v.ar äro icke mina v.ar
55:8
mina v.ar högre än edra v.ar
55:9
villa hava kunskap om mina v.ar
58:2
gå vilse från dina v.ar
63 :17
s. på dina v.ar tänkte på dig
64:5
de känna icke H. v.
Jer. 5:4
de måste ju känna H. v.
5:5

VÄGA
guldskålarna v.de 10 siklar
4.Mos. 7:86
guldringar befunnos v. 1700
Dom. 8:26
hos hm v.s gärningarna
l.Sam. 2:3
den v.de en talent guld
2.Sam.12:30
när man v.de håret
14:26
då v.de det 200 siklar
14:26
vilkens lans v.de 300 siklar koppar
21 :16
guld s. inkom v.de 666 talenter l.Kon.10:14
kunde kopparen icke v.s
2.Kon.25:16
den befanns v. en talent guld l.Krön.20:2
koppar ... icke kunde v.s
22:3
koppar och järn mer än s. kan v.s
22:14
spikarna v.de 50 siklar i guld 2. Krön. 3:9
guld ...v.de 666 talenter
9 :13

VÄGG
överdraga med guld ...v.ar
2.Mos.30:3
med rent guld dess v.ar
37 :26
blod utkramaspå altaretsv.
3.Mos. 1:15
stänka blod på altarets v.
5:9
angripna stället på husets v.
14:37
visa sig lägre än den övriga v.en
14:37
fläcken utbrett sig på husets v.
14:39
spetsa David fast vid v.en
l.Sam.18:11
med spjutet spetsa David fast vid v.en 19:10
(Saul) stötte spjutet in i v.en
19:10
Konungen på sin sittplats, vid v.en
20:25
isopen s. växer fram ur v.en
l.Kon. 4:33
omkring huset, utmed dess v.
6:5
ytterbyggnad runt husets v.ar
6:5
göra fästbål i husets v.ar
6:6
täckte husets v.ar invändigt
6 :15
vinge rörde vid den ena v.en
6:27
ena vinge rörde vid den andra v.en
6 :27
alla husets v.ar utsirade han
6:29
(Isebels) blod stänkte på v.en 2. Kon. 9:33
vände (Hiskia) sitt ansikte mot v.en
20:2
överdraga byggnadernas v.ar
l.Krön.29:4
inrista keruber på v.arna
2.Krön. 3:7
beklädde huset ävensom v,arna
3:7
enas vinge rörde vid husets ena v.
3:11
andras ena vinge rörde vid husets v.
3:12
i v.arna lägger man in trävirke
Esr. 6:8
ss. vore han en lutande v.
PS.62:4
nu står han där bakom vår v.
HV. 2:9
en stadig spik i en fast v.
Jes.22:23
inslagen i den fasta v.en
22:25
likasom en störtskur mot en v.
25:4
vände Hiskia sitt ansikte mot v.en
38:2
måste famla utefter v.en ss. blinda
59 :10
jag fick där se ett hål i v.en
Hes. 8:7
Du mskobarn. bryt igenom v.en
8:8
Då bröt jag igenom v.en
8:8
inristade runt omkring på v.arna
8:10
Gör dig en öppning i v.en
12:5
gjorde med handen en öppning i v.en 12:7
Man skall göra en öppning i v.en
12:12
när så v.en faller
13:12
jag skall förstöra v.en
13:14
uttömma min förtörnelse på v.en
13:15
Det är ute med v.en
13:15
mansbilder inristade i v.en
23:14
orda om dig invid v.arna
33:30
utefter hela v.en runt omkring
41 :17
keruber ... på tempelsalens v.ar
41 :20
dess v.ar voro av trä
41 :22
keruber och palmer,likasom på v.arna 41:25
Man skall göra öppning i v.en
Hes.12:12
skrevo på den vitmenade v.en
Dan. 5:5
sätter handen mot v.en
Am. 5:19
slå dig, du vitmenade v.
Apg.23:3
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V ÄG (bereda väg)
bereda sig v. till anfall
Job 19:12
Jes.40:3
Bereden v. för H. i öknen
banen en jämn v. för vår Gud
40:3
Banen v., banen och bereden v.
57:14
62:10
bereden v. för folket
han skall bereda v. för mig
Mal. 3:1
Bereden v.en för H.
Matt. 3:3
han skall bereda v.en för dig
11:10
han skall bereda v.en för dig
Mark. 1:2
1:3
Bereden v.en för H.
framför H. och bereda v.ar
Luk. 1:76
Bereden v.en för H.
3:4
ban skall bereda v.en för dig
7:27
v. skulle beredas åt konungarna Upp.16:12
V ÄG (onda vägar)
vände icke om från sin onda v. l.Kon.13:33
Vänden om från edra onda v.ar 2.Kon.17:13
omvänder sig från onda v.ar
2.Krön. 7:14
avhåller... ifrån alla onda v.ar
Ps.119 :101
rädda dig från det ondas v.
Ords. 2:12
skrid icke fram på de ondas v.
4:14
leder redliga vilse in på en ond v.
28:10
förfaren på det ondas v.ar
Jer. 2:33
var och en från sin onda v.
18:11
vända om från sin onda v.
23:22
var och en från sin onda v.
25:5,26:3
35:15; 36:3,7
icke vänder om från sin onda v.
Hes.13:22
icke efter edra onda v.ar
20 :44
vänden om från edra onda v.ar
33 :11
Då skolen I tänka på edra onda v.ar
36 :31
vända om från sin onda v.
Jona 3:8
vände om från sin onda v.
3:10
Vänden om från edra onda v.ar
Sak. 1:4
V ÄG (rätta vägar)
ledsagat mig på rätta v.en
l.Mos.24:48
alla hs v.ar äro rätta
5.Mos.32:4
lära eder goda och rätta v.en
l.Sam.12:23
Detta är icke den rätta v.en
2.Kon. 6:19
han leder mig på rätta v.ar
Ps.23:3
ban ledde dem på en rätt v.
107:7
O, att mina v.ar vore rätta
119:5
låt alla dina v.ar vara rätta
Ords. 4:26
tycker sin egen v. vara den rätta
12:15
14:12
Mången håller sin v. för den rätta
Mången håller sin v. för den rätta
16:25
Var man tycker sin v. vara den rätta
21:2
låt ditt bjärta gå rätta v.ar
23:19
leda dig på den rätta v.en
Jer. 2:17
hs v.ar äro rätta
Dan. 4:34
Hos.14:10
H. v.ar äro rätta
rättfärdiga och rätta dina v.ar
Upp.15:3
V ÄG (röja ur vägen)
(H.) har röjt fiende ur v.en
tillfälle att röja hm ur v.en
om att röja (Saulus) ur v,en
för att kunna röja hm ur v. en
försök att röja hm ur v.en
redo att röja (Paulus) ur v.en
förrän de röjt hm ur v.en
korsets stötesten röjd ur v.en
måste först skaffas ur v.en

Sef. 3:15
Luk.22:2
Apg. 9:23
9:24
9:29
23:15
23:21
Gal 5:11
2. Tess. 2:7

VÄG (till väga)
låt oss gå klokt till v.a
2.Mos. 1:10
går icke till v.a på rätta sättet
18:17
prästerna gå till v.a med
1. Sam. 2:13
undervisa om huru Gud går till v. Job 27:11
klok gär till v. med förstånd
Ords.13:16
skickligt går du icke till v.a
Jer. 2:33
gick listigt till v.a
Apg. 7 :19
huru jag går till v.a i K.
l.Kor. 4:17
gå vi helt öppet till v.a
2.Kor. 3:12
gå Icke illfundigt till v.a
4:2

VÄGA

-väga
avväga Job 28:25
uppväga Pred.IO:1
överväga Ords.20:25
ovägd l.Kon.7:47
skattevägare Jes.33:18
VÄGA

Uppdelning: väga; väga upp, väga ut.

VÄGA (upp)
v.de upp åt hm den summa
l.Mos.23:16
v. upp 1000 siklar silver
2.Sam.18:12
v.de upp silvret och guldet
Esr. 8:25
v.de upp åt dem 650 talenter silver
8:26
v. upp det i Jerusalem
8:29
10000 talenter silver v. upp
Est. 3:9
lovat v. upp till kon. skattkamrar
4:7
v.es icke upp med guld från
Job 28:16
v.es icke upp med renaste guld
28:19
v.er upp silver på vågen
Jes.46:6
v.de upp penningarna åt hm
Jer.32:9
v.de upp penningarna på en våg
32:10
de v.de upp 30 siklar silver
Sak. 11 :12
v.de upp 30 silverpenningar
Matt.26:15
VÄGA (ut)
v.en ut i landet händers våld

Ps.58:3

VÄGBRYTARE
Hebr. pore~ (particip av pära~, bryta
sig igenom) i Mika 2:13 betyder: en
som bryter sig igenom, en som bryter
ned stängsel och murar och röjer undan hinder, vägröjare. I grundtexten
står ordet i bestämd form, happore~,
vägröjaren. Denne skall enligt profe·
tian leda Israel hem ur förskingringen.
Happore~ är av sammanhanget att
döma en messiansk titel. Att märka är
att ordet står parallellt med »deras
(Israels) konung» och »Herren». Jfr
även v.12. Mika 2:13.
VÄGFARANDE
fick han se den v. mannen
kom en v. till den rike
V. där i trakten vika av till
Temas v. skåda dithän
så att alla v. riva till sig
land där ingen v. färdades
lik en v. s. slår upp sitt tält
Alla v. slå ihop händerna

Dom.19:17
2.Sam.12:4
Job 6:18
6:19
Ps.80:13
Jer. 2:6
14:8
KJag. 2:15

VÄGG

-vägg
husvägg Hes.4I:6
järnvägg Hes.4:3
klippvägg HV.2:l4
sidovägg Hes.40:18
skiljevägg 2.Mos.26:33

Väggpanel - Välbehag
VÄGGPANEL
och cypressar vår v.

HV. 1:17

VÄGKOST
gav (Jeremia) v. och skänker

Jer.40:5

VÄGLEDA
redligas ostrafflighet v.er
förstå om ingen v.er mig

Ords.11:3
Apg. 8:31

VÄGLÖS
leder vilse i v.a ödemarker
:irra omkring i v.a ödemarker

Job 12:24
Ps.107:40

VÄGMÄRKE
Sätt upp v.n för dig

Jer.31 :21

VÄGNAR
står här på filisteernas v.
1. Sam.! 7:8
talade de på Davids v. till Nabal
25:9
omtalade Ester på Mordokais v.
Est. 2:22
å mina v. skall varna dem
Hes. 3:17
för att du å mina v. skall varna
33:7
A K. v. äro vi alltså sändebud
2.Kor. 5:20
Vi bedja å K. v.
5:20
å edra v. överlämna åt mig
Fil. 2:25
å dina v. betjänat mig
Filem. v.13

VÄGNING
Våg och rätt v. äro från H.

Ords.16:11

VÄGPENNINGAR
Vägpenningar, aram. hiilålf (av verbet
hlila~, gå, vandra), är en avgift som i
Esras bok nämns tillsammans med
skatt och tull (se d.o.). Vägpenningar·
na togs ut till underhåll av väg, och
denna avgift kunde avkrävas dels de
vägfarande, dels dem som bodde i
området. De som tjänade vid templet i
Jerusalem befriades från alla dessa
utskylder genom ett dekret av perser·
konungen Artasasta. Esr.4:13,20; 7:24.

Herrens profeter i Israel kallas ofta
väktare. Så benämns profeten Jesaja av
edomeerna som ropar: »Väktare, vad
lider natten?», Jes.21 :11, dvs. är inte
olyckans natt snart slut? Till profeten
Hesekiel säger Herren: »jag har satt dig
till en väktare för Israels hus», Hes.
3:17. Se också Jes.S2:8; 62:6; Jer.6:17.
Ä ven Israels politiska och religiösa
ledare betecknas som väktare, vilka
dock säges vara blinda, Jes.S6:10.
VÄKTARE

l) såpä, il

OJ :;

spa~a, spej;; noga betrakta; här i.Gll
T

part. ~pä (i Jes.21:6 pi. part. melilIPpä), en som spanar, väktare. Se
vidare: Vaka 6.
2) samar, lD tO
hägna, skydda~ bevaka, övervaka; här
part. romer, en som bevakar, väktare.
Se vidare: Vaka 3.
3) nätar, l te; J
bevak~; bev~a: här part. plur. sådana
som bevakar, väktare. Se t.ex. Vakta 7.
4) terM, TT/P
bevaka, vakta; bevara, taga vara på; i
Matt.28:4 part. plur. hoi terotilltes, de
vaktande; övers. väktarna. Se t.ex.
Vakt 14.

ew

S) koustödfa,

KOVUTWO

la

bevakning, vakt. Se vidare: Vakt 11.
q)!jAa~

VÄGRA

6) phylax,

Ingen skall v. giva sin grav
l.Mos.23:6
Farao icke v. släppa folket
2.Mos. 8 :29
V.r hennes fader att giva henne åt
22:17
Bileam v.de att följa med oss
4.Mos.22:14
v.r upprätthålla sin broders
5.Mos.25:7
v.de och sade: Jag vill icke
l.Sam.28:23
han v.r nog icke giva mig
2.Sam.13:13
v.de icke att giva hm det
l.Kon.20:7
Men mannen v.de att slå hm
20:35
v.de låta dig få för penningar
21 :15
v.r min själ komma vid detta
Job 6:7
Har jag v.t de arma vad de begärde
31 :16
läppars begäran har du icke v.t
Ps.21:3
H. v.r icke dem ngt gott
84:12
v. mig dem icke, intill min död Ords.30:7
om du v.r att giva dig
Jer.38:21

vakt, väktare; av: phyIassö, se Vakta
13.

VÄGSKÄL
kon. i Babel står vid v.et
Ställ dig icke vid v.et
Gån därför ut till v.en

Hes.21:21
Ob. v.14
Matt.22:9

VÄGVISARE
de falska v.na, äro svansen
res åt dig v.
Skär så ut en v.
gjutet beläte, en falsk v.
Judas v. åt de s. grepo J.

Jes. 9:15
Jer.31 :21
Hes.21:19
Hab. 2:18
Apg. 1:16

VÄGVISNING
Kan en sådan giva ngn v.

Hab. 2:19

VÄKI'
Se: Nattväkt.
-väkt
morgonväkt 2.Mos.14:24
nattväkt PS.90:4
VÄKT
under nattens v.er tänker på
Ps.63:7
Mina ögon hasta före nattens v.er
119:148
ropa högt när dess v.er begynna Klag. 2:19

VÄKTARE
Se även: Vaka, vakt, vaktare, vaktpost,
torn, vakttorn, väktartorn, profet.
Väktare
»Väktare» är - liksom »vakt» och
»vaktare» - i Skriften främst en benämning på en soldat eller annan
beväpnad person, som håller vakt, t.ex.
på murarna, 2.Sam.18:24, eller på
höjder och bergstoppar, Jer.31 :6.
Därutöver betecknar ordet också
patrullerande vakter som går »omkring
i staden», HV.3:3. Dessa fungerade
som ett slags stadspolis, som vakade
över ordning och säkerhet och som om
natten gick sina bestämda ronder
genom gatorna, jfr PS.127:1. De hade
även i uppdrag att ge till känna
morgongryningen.
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VÄKTARE
1 H. vare v. mellan mig och dig l.Mos.31:49
1 Sauls v. i Gibea
l.Sam.14:16
2 till v. över mitt huvud
28:2
1 v.n gick upp på porttaket
2.Sam.18:24
1 V.n ropade och förkunnade
18 :25
1 ropade v.n till portvaktaren
18:26
1 fick v.n se en annan man komma
18:26
l v.n sade: Efter sitt sätt att
18:27
1 Närv.n fick se Jehus skara
2.Kon.9:17
1 v.n berättade och sade
9 :18
1 V.n berättade åter och sade
9 :20
2såvakarv.nfåfängt
Ps.127:1
2 mer än v.na efter morgonen
130:6
2 tid då v.na i huset darra
Pred.12:3
2 V.na mötte mig
HV. 3:3
2 V.na mötte mig där de gingo
5:7
2 slogo mig...v.na på murarna
5:7
3 vingården lämnade han åt v.
8:11
1 Gå och ställ ut en v.
Jes.21:6
2 V., vad lider natten
21:11
2 V.n svarar: Morgon har kommit
21:12
1 Hör huru dina v. upphäva sin röst
52:8
1 V.na här äro allasammans blinda
56:10
2 På dina murar, Jerusalem, v.
62:6
2 Ss. v. kring ett åkerfält
Jer. 4:17
1 när jag då satte v. över eder
6 :17
2 ställen ut v.
51 :12
1 dig till en v. för Israels
Hes. 3 :17
1 s. det bar gjort till sin v.
33:2
1 v.n ser svärdet komma
33:6
1 blod utkräva av v.ns hand
33:6
1 har jag satt till en v.
33:7
4 v.na skälvde av förskräckelse
Matt.28:4
5 kommo några av v.na till staden
28 :11
6 v.na stående utanför portarna Apg. 5:23
6 v. utsatta för att bevaka
12:6
6 anställde rannsakning med v.na
12:19

VÄKTARPLANEN
Ett ställe på toppen av berget Pisga (se
d.o.), dit Moabs konung Balak förde
spåmannen Bileam (se d.o.), för att
denne därifrån skulle förbanna Israel.
Grundtextens uttryck, hebr.
!iOpim, betyder ordagrant: spejarnas el.
väktarnas mark el. fålt. Ordet ~pim är
part. plur. av verbet !l'ipä, spana, speja.
Participet av detta verb används ofta i
G.T. som beteckning på en profet. Se:
Väktare. Jfr Siare.
Det har inte varit möjligt att med
säkerhet
lokalisera Väktarplanen.
Enligt en förmodan skulle platsen vara
identisk med nuv. Tail'at es· Sufa.
4.Mos.23 :14.

sege

VÄKTARTORN
Se: Torn, Väktare.
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VÄKTARTORN
byggt offerhöjderna vid v.en
'intog såväl v. s. befästa städer

2.Kon.17:9
18:8

VÄL
Uppdelning: allmänt; gå väl, göra väl, stå väl
till, länge och väl.
VÄL (allmänt) 1:<
Abram blev v. behandlad
l.Mos.12:16
lät H. lyckas v. under bs hand
39:3
vad han gjorde,lät H. lyckas v.
39:23
behagade Farao och hs tjänare v.
45:16
Det kan ju icke lyckas v.
4.Mos.14:41
mån I taga eder v. till vara
5.Mos. 2:4
tag dig till vara och akta dig v.
4:9
och krossade sönder den v.
9:21
Hedningarna lyssna v. till sådana
18:14
tagen eder v. till vara för
Jos. 6:18
om I förfarit v. mot Jerubbal
Dom. 9:16
behagade det dem alla v.
2.Sam. 3:36
s. kon. gjorde behagade folket v.
3:36
Ahimaas ropade: Allt v.
18:28
hade lyckats (Salomo) v.
2.Krön. 7:11
och det lyckades (Hiskia) v.
31 :21
v. förfaren i Moses lag
Esr. 7:6
Haman gick glad och v. till mods Est. 5:9
hör därpå. och betänk det v.
Job 5 :27
Se, jag känner v. edra tankar
21 :27
om han håller sig v. med Gud
34:9
Men märk nu v., och hör härpå
34:16
Ja, han märker v. vad de göra
34 :25
allt vad han gör,lyckasv.
Ps. 1:3
ett arv s. behagar mig v.
16:6
ss. ett grönskande träd. v. rotat
37:35
en hjälp i nöden, v. beprövad
46:2
Två mig v. från min missgärning
51 :4
Ty v. prövade du oss, o Gud
66:10
Mitt tal behage hm v.
104:34
V. tuktade mig H.
118:18
Ditt tal är v.luttrat
119:140
säll är du, och v. dig
128:2
underbara ... min själ vet det v.
139 :14
full vikt behagar hm v.
Ords.11:1
vilkas väg är ostrafflig behaga hm v.
11 :20
s. handla redligt behaga hm v.
12:22
förståndig tjänare behagar kon. v.
14:35
redligas bön behagar hm v.
15:8
OmenmansvägarbehagaH.v.
16:7
Rättfärdiga läppar behaga kon. v.
16:13
framgång när de äro v. överlagda
20:18
s. är v. förfaren i sin syssla
22 :29
besinna v. vad du har framför dig
23:1
Se v. till dina får
27 :23
ansiktet sorgset far hjärtat v.
Pred. 7:4
V. dig, du land vars kon. är ädling
10:17
äro v. förfarna i strid
HV. 3:8
Davids torn, det v. befästa
4:4
med starkt vin, v. klarat
Jes.25:6
v. näpste han folket
27:8
v. ryckte han bort det med sin vind
27:8
Ja v., gm stammande läppar
28:11
Tagen eder v. till vara
Jer .17 :21
hjärtans tankar känner jag v.
Hes.11:5
ngn s. har vacker röst och spelar v.
33 :32
lyckas v. i vad det företager sig
Dan. 8 :12
han skall lyckas v.
8 :24
lyckas så v. med sitt svek
8:25
allt skall lyckas hm v.
11 :36
Tagen eder v. till vara
Mal. 2 :15
Tagen eder därför v. till vara
2:16
Juda offergåvor ... behaga H. v.
3:4
Allt har han (J.) v. beställt
Mark. 7:37
att han hade svarat dem v.
12:28
att de skola v. bevara dig
Luk. 4:10
i sitt fädernesland v. mottagen
4:24
när alla mskor tala v. om eder
6:26
Ett gott mått, v. packat, skakat
6:38
eftersom det var så v. byggt
6:48
folket var dem v. bevåget
Apg. 2:47
Paulus är mig ock v. bekant
19:15
blott får v. fullborda mitt lopp
20:24
Felix s. v. kände till 'den vägen'
24:22
ss. du själv mycket v. vet
25:10
hamnen icke låg v. till för
27:12
v. veta vad Gud stadgat
Rom. 1 :32
Jag vet v. och är i H.J. viss om
14:14
understöd ... må bliva v. mottaget
15:31
ss. okända, fastän v. kända
2.Kor. 6:9
fördragen I ju sådant alltför v.
11:4
I begynten edert lopp v.
Gal. 5:7
tagen v. i akt vart lägligt
Ef. 5:16
s. täckes Gud och behagar hm v.
Fil. 4:18
i tron, v. grundade och fasta
Kol. 1 :23
tagen v. i akt vart lägligt
4:5
v. skickad att undervisa
l.Tim. 3:2
de s. v. skött en syssla
3 :13
v. skickad att undervisa
2.Tim. 2:24
v. skickad till allt gott verk
3 :17
VÄL (gå väl)
(Abram:) så det går mig v.
loMos.12:13
tänk på mig när det går dig v.
40 :14
Gud lät det gå v.
2.Mos. 1:20
på det att det må gå dig v.
5.Mos. 4:40
det mA gå dig v. i det land
5:16
Det skulle ju då gå dem v.
5:29
för att det mA gå eder v.
5:33
för att det mA gå dig v.
6:3
göra rätt ... för att det mA gå dig v.
6:18
för att det alltid skulle gå oss v.
6 :24
på det att det mA gå dig v.
10:13
på det att det mA gå dig v.
12:25
för att det mA gå dig v.
12:28; 19:13
för att det mA gå dig v.
22:7
tänker att det skall gå hm v.
29 :19
hittills låtit det gå eder v.
Jos.24:20
skaffa dig ro att det må gå v.
Rut 3:1
så ska1l det gå eder v.
2.Kon.25 :24
då skall det icke gå eder v.
2.Krön.13:12
Så byggde de då, och allt gick v.
14:7
lät Gud det gå (Ussia) v.
26:5
och så går det dem v.
Esr. 8:22
Gud skall låta det gå oss v.
Neh. 2:20
Jag sade, när det gick mig v.
Ps.30:7
att det gick dem v. i ogudaktighet
73:3
det går dem alltid v.
73:12
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86:17
så att det går mig v.
Ack H., låt v. gå
118:25
119:122
och låt det gå hm v.
122:6
dem gånge v. s. älska dig
När det går de rättfärdiga v.
Ords.11:10
där rådvisa äro många, går det v.
11:14
hs barn går det v. efter hm
20:7
där rådvisa äro många, går det v.
24:6
s. skipa rättvisa skall det gå v.
24:25
hm går det icke v.
28:13
att hennes hushållning går v.
31:18
det skall gå de gudfruktiga v.
Pred. 8:12
8:13
icke skall gå den ogudaktige v.
tänka att det skall gå hm v.
Jes. 3:10
Det skall gå eder v.
Jer. 4:10
på det att det må gå eder v.
7:23
Varför går det de ogudaktiga så v.
12:1
styrka dig och låta det gå dig v.
15:11
och då gick det hm v.
22:15
fattige rätt, och då gick det v.
22:16
Jag talade till dig när det gick dig v.
22:21
H. har talat: Det skall gå eder v.
23:17
då det går den v., går det eder v.
29:7
för att det må gå dem v.
32:39
så skall det gå dig v.
38:20
så skall det gå eder v.
40:9
må gå oss v., när vi höra H. röst
42:6
hade vi bröd, och det gick oss v.
44:17
för hennes fiender går allt v.
Klag. 1:5
Kan det nu gå det v.
Hes.17 :9
men kan det gå det v.
17:10
Kan det gå den v., s. så gör
17:15
så skall det gå eder v.
Apg.15:29
Faren v.
15:29
för att det må gå dig v.
Ef. 6:3
VÄL (göra väl)
Vad du gjort är icke v. gjort
l.Sam.26:16
bygga ett hus ... så gör du v.
l.Kon. 8 :18
gör du visserligen v. däri
2. Krön. 6:8
syndar, vad gör du v. hm därmed Job 35:6
han har gjort v. mot mig
PS.13:6
Gör v. mot Sion i din nåd
51 :20
H. har gjort v. mot dig
116:7
GÖrv. mot din tjänare
119:17
när du gör v. mot mig
142:8
barmhärtig man gör v. mot sig
Ords.11 :17
du gjorde v. i att du kom
Apg.10:33
du gör v. i att avhålla dig
Rom.14:21
gör visserligen v. i att icke
1. Kor. 7:1
göra v. om de förbliva i samma
7:8
den mska gör v. s. förbliver
7 :26
då gör denne v.
7 :37
gifter bort dotter, han gör v.
7 :38
Dock gjorden I v. däri
Fil. 4:14
I gören v. om I akten därpå
2.Pet. 1:19
du gör v. om du utrustar
3.Joh. v.6
då gören I visserligen v.
Jak. :;::8
VÄL (stå väl till)
(Jakob :) Står det v. till med
loMos.29:6
om det står v. till med dina bröder
37:14
och om det står v. till med fåren
37 :14
Står det v. till med eder fader
43:27
Ja. det står v. till med vår fader
43 :28
~1;år v. till med dina bröder
1.Sam.17:18
om det stod v. till med Joab
2.Sam.11:7
Står det v. till med Absalom
18:29,32
Står det v. till med dig, min broder
20:9
Allt står v. till
Jer. 6:14
och dock står icke allt v. till
8 :11
om det står v. till med dig
15:5
Allt står väl till
Hes.13:10
dock stod icke allt v. till
13:10
om att allt stod v. till
13:16
dock stod icke allt v. till
13:16
s. ropa: Allt står v. till
Mika 3:5
Bäst de säga: Allt står v. till
loTess. 5:3
i allt må stå v. till med dig
3.Joh. v.2
ss. det ock står v. till med din själ
v.2
VÄL (länge ocb väl)
hade väntat länge och v.
Dom. 3:25
länge och v. enträget bett
2. Kon. 2:17
gudsmannEm betraktade hm länge och v.8:11

VÄLAN
V., låt oss stiga ditned
l.Mos.11:7
V., jag skall göra dig till viljes
19:21
V., blive det ss. du sagt
30:34
V., låt oss gå klokt till väga
2.Mos. 1 :10
V., jag vill sluta ett förbund
34:10
V., vi skola gå över till
l.Sam.14:8
V., snart är dödens bitterhet
15:32
David: V., då ska1l du få märka
28:2
Akis: V., jag sätter dig till väktare
28:2
V., gör vad du har i sinnet
2.Sam. 7:3
V., jag vill göra ss. du önskar
14:21
V., du må gå tillbaka igen
loKon.19 :20
V., på sådana villkor vill jag
20:34
V. då, låt oss gå
2.Kon. 7:4
V. då, låt oss gå och berätta
7:9
V. då, låt oss bygga upp
Neh. 2:17
V., allt vad han äger vare
Job 1:12
V., han vare given i din hand
2:6
V., jag är redo
9:19
V., jag vill pröva huru glädje
Pred. 2:1
V., så ät då ditt bröd med glädje
9:7
V. då. mitt folk, gå in i
Jes.26 :20
V., låt oss draga ditupp
Jer. 6:5
V., jag vill förskingra dem ss. strå
13:24
V., vi vilja begiva oss till Jerus.
35:11
V .• han är i eder hand
38:5
v., hören då H. ord, I kvarblivna
42:15
V., I mån hålla edra löften
44:25
V., jag vill låta dig taga
Hes. 4:15
V., gån åstad och tjänen
20:39
V., allt mA vara gott
Dan. 3:15
V., låt oss kasta lott
Jona 1:7

VÄLBEFÄST
städerna äro v.a
rycka an och intaga en v. stad

4.Mos.13:29
Dan.11 :15

VÄLBEHAG
Se även: Behag, välbehaglig, lust,
6240

Välbehag - Välde
täckas, godhet, nåd, kärlek, glädje,
välsignelse.
VÄLBEHAG

l) nif0a?z, Q i n ' ~
behag, välbehag. I 3.Mos.26:31 står
ordagrant: jag skall icke känna eder
välbehagliga lukt. Se vidare: Välbehag·
lig!.
2) ro'!, :1 i D
(verb) bli el. vara god el. behaglig. Se
t.ex. Täckas 3.
3) dåsen, 1~; l
vara fet; pi:' göra fet; här om offer:
förklara el. mottaga såsom fett; övers.
upptaga med välbehag. Se vidare: Riklig 10.
4) rå~n, 1 i ~ ~
behag, välbehag. Se t.ex. Behag Il,
Nåd 3, Täckas 6, Välbehaglig 2.

5) [rna?z) , Q 1l
grundbet. blåsa; hif. lukta; här med

»Väktare, vad lider natten?» Jes.21:11.
prep. be, i, på; lukta på; finna behag i;
övers. hava sitt välbehag i. Se: Behag 14, Känna 6.
6) utf.ord.
7) ro'!, :1 i D
adj. god; här fem. !ol}å som subst. det
goda; ordagrant: till det goda (li!!ol]å).
Se t.ex. Godhet 2, Ljuv l, Lust 6,
Lycka 2, Tröst 5, Välfärd 3.

8) arab, :1 l V

vara behaglig ei. ljuvlig; här med prep.
le, till, för; övers. vinna (någons) välbehag. Se: Behag 13, Ljuvlig 8.

välvilligt el. nådigt mottagen (om offer
el. offrande personer). Se t.ex. Behag 7, Kär 7, Nåd 9, Nådig 4, Skuld
13, Älska 5.

4) jåtab be'ene-, -,

j ,

jJ:1

:m'

vara . g~d i (någons)' ögdn, b~~ga
(någon). Se vidare: Täckas l.
5) fol] be'ene-, - , J ' !! ;J :1 i D
god (gott) i (någons) ögån, välbehaglig
(välbehagligt). Se: Behag 9, Vilja 1.
6) nilzOalJ, Q i n ' ~
aram. = hebr. nitula\l, se l. Ordet
förekommer end. i plur. ni\loJ;rin i
betydelsen: väldoftande offer. I Esr.
6:10 står det som objekt till haf. av
~ere1}, se Offer 17; uttrycket är övers.
frambära offer, till en välbehaglig lukt.
Jfr ni\loJ;rin i Dan.2:46, övers. rökoffer.
7) MPä~, l'~ ~
behag, lust; av: \1åpe~, ha behag el. lust
till. Se t.ex. Behag 3, Vilja 10, Åstunda 3.
8) ?zålälf, P ~ O
slät, hal, glatt; här fem. plur. 1,Jä1ål.m!,
övers. sådant som är välbehagligt. Se:
Lögnaktig 4, Ord 23, Slipprig 2.
9) euårestos, €MP€UTO~
behaglig, välbehaglig. Se vidare: Behag 30.
10) euprosdektos, €1J7rpoaS €KTO~
väl mottagen; som gärna tages emot,
antaglig. Se vidare: Mottaga Il.
11) euödla, €vwS ia
vällukt; av: eu6des, välluktande (av:
eu, gott, väl, och ozo, lukta, dofta).
Ordet förekorruver i Ef.S:2; Fil.4:18 i
uttrycket: osme euodias, övers. en
välbehaglig lukt. I 2.Kor.2:IS är euodia övers. välluktande rökelse.
12) chdris, Xåp"
behag; välvilja, ynnest, vänlighet; nåd.
Se t.ex. Nåd 10, Tack 2, Välsignelse 6.
13) apådektos, å1TOS€KTO~
antagen, godtagen; av: apodechomai,
se Mottaga 7.
14) arest6s, åp€aTO~
som behagar, behaglig. Se vidare: Behag 33.

5 Jag vet bäst att du är miII v.
29:9
6 till v. lukt åt bim. Gud
Esr. 6:10
2 förstå vad v.t är
Ords.10:32
7 sökte finna v.a ord
Pred.12:10
8 talen sådant s. är oss v.t
Jes.30:10
2 slaktoffer vara mil v.a
56:7
1 låtit en v. lukt uppstiga
Hes. 6 :13
1 för dem till en v.lukt
16:19
1 sina offers v.a lukt uppstiga
20:28
1 Vid den v.a lukten finna behag
20:41
9 heligt och Gud v.t offer
Rom.12:1
9 pröva vad s. är gott och v.t
12:2
9 tjänar K .. han är v. för Gud
14:18
10 hedninllarna bUva ett v.t offer
15:16
10 Se, nu är den v.a tiden
2.Kor. 6:2
10 v. med de tillgångar den har
8 :12
11 Gud till en v. lukt
Ef. 5:2
9 pröven vad s. är V.t för H.
5:10
11 mottagit eder gåva, en v. lukt
Fil. 4:18
9 ty detta är v.t i H.
KoL 3:20
12 Edert tal vare alltid V.t
4:6
13 lott och V.t inför Gud
l.TIm. 2:3
13 ty sådant är v.t inför Gud
5:4
9 verke i oss vad s. är V.t
Hebr.13:21
10 offer gm JK. v.a för Gud
1.Pet. 2:1>
12 det är V.t för Gud
2:19
12 då är detta V.t för Gud
2:20
14 göra vad s. är V.t för hm
1.Joh. 3:22

VÄLBEHÅLLEN
l) Sålem, D';> tV
adj. fullständig~ hel, oskadad, välbehållen. Se t.ex. Fredlig l, Stark 34.
2) Sålom, D i ';> tO
helt el. oskadat Ttillstånd, hälsa; ordning, fred (frid); säkerhet, trygghet;
här i uttrycket: besåIom, i fred (frid), i
trygghet. Se t.ex. Frid l, Helbrägda l,
Hälsa 3, Trygghet 3, Välfärd l.

3) hygia{nö, v"/taivw
vara frisk el. sund; som particip: frisk,
sund. Se Lex. Sund 3.
4) dlasozö, StaaWrw
frälsa el. bevara tvärsigenom; föra välbehållen igenom; i Apg.27:44 pass.
föras välbehållen igenom. Se vidare:
Rädda 19.
VÄLBEHALLEN
1 v. till Sikems stad
l.Mos.33:18
2 vände allt foiket v.t tillbaka
Jos.10:21
2 När jag kommer v. tillbaka
Dom. 8:9
2 när iaa v. kommer tillbaka
11:31
2 till dess jag kommer v. hem l.Kon.22:27
2 Om du kommer v. tillbaka
22:28
2 jag kommer v. tillbaka
2.Krön.18:26
2 Om du kommer v. tillbaka
18:27
2 Josafat vände v. hem igen
19:1
Luk.15:27
3 din fader fått hm v. tillbaka
4 lyckades komma V.Da i land
AplI.27:44

VÄLBERETT
Luk. 1:17

skaffar åt H. ett v. folk

VÄLBETRODD
V.a män berövar han målet

Job 12:20

göra sig stark, befästa sig; här övers.
befästa sitt välde. Jfr hithp. i 2.Krön.
1:1; 21:4, övers. befästa sig; 27:6 bliva
mäktig; 32:5 taga mod till sig. Se t.ex.
Frimodig 2, Mod 4, Mäktig 7, Styrka
(sub st.) 1, Våld 9, övervinna 2.
7) malkut, n 1 J ';>~
konung~dÖme, ROllUngarnakt, konungavärdighet; (konunga)rike. Se
t.ex. Rike 3, Värdighet 2.
8) jåkol, ';>'J'
vara i- stånd, ku~a, förmå; genomföra,
sätta i verket; ha framgång, vinna
seger; i Ob.v.7 (med prep.le) i betydelsen: vinna seger över, övervinna, besegra; övers. taga väldet över. Se t.ex.
Seger 10, ÖVervinna l.
9) musår, l D 1~
tuktan, straff; tillrättavisning. Se vidare: Tukt 6.
10) miS,åT, l ~tfl?
trol. makt, välde. Här avses förmodligen planeternas ordnande och styrande funktion, jfr I.Mos.l :16. Jfr Tillsyningsman 2.
11) målat, ';>tP~
härska, regera; här övers. komma till
välde. Se t.ex. Regera 8, Väldighet 3.
12) Sål!ån, 1~ ?~
aram. makt, herravälde; av: selet, se
Råda 12. Jfr aram. SiIton i Dan.3:2,
övers. makthavande. Jfr Mäktig 21.
13) fe'em, D p. 1;1
aram. smak; omdöme; förstånd; befallning. Se Lex. Befallning 8, Räkenskap 3.
16) exousla, €~olJaia
rätt, rättighet, frillet (att handla och
verka); fullmakt, makt, myndighet. Se
t.ex. Makt 56, Rätt 57, Våld 29, Väldig 40, Väldighet 8.
17) basileUö, (jaa tA€VW
bli el. vara konung, härska, regera; här
övers. hava väldet, utöva sitt välde; i
Rom.S:17 få konungsligt välde. Se:
Konung 9, KonungaväIde 3, Regera
Il.
18) årehOn, äpxwv
den förste el. främste; ledare, härskare;
i Rom.l3:3 plur. hoi archontes, övers.
de som hava väldet. Se t.ex. Furste 19,
Härskare Il, Mäktig 31, överhet 6.
19) I 2.Kor.1O:6 står ordagrant: när
eder lydnad har uppfyllts.
20) kråtos, KpciTo~
kraft, styrka; makt, välde. Se t.ex.
Kraft 32, Makt 64, Styrka (subst.) 19,
Våld 35.
21) utf.ord.
22) basilefa, {jaatA€ia
konungarike; konungaväIde; rike; herravälde; i Upp.17:18 övers. konungsligt
välde. Se Lex. KonungaväIde 4, Rike

l) nilzOa?z, Q i n ' ?
något som bringar vila el. lugn; något
som vederkvicker el. behagar; därav
betydelsen: behag, välbehag; av: mia\l,
se Vila (verb) 7. Ordet förekommer
alltid som bestämning till rea\l, lukt,
doft. Uttrycket, som vanl. är övers.
välbehaglig lukt, avser alltid doften av
offer, på samtliga ställen utom Hes.
6:13; 16:19; 20:28 offer till Herren,
Israels Gud. Jfr Känna 6. Se: Välbehag l.
2) rå~n, 1 i ~ ~
behag, välbehag; i Ords.10:32 övers.
vad välbehagligt är; på övriga ställen
motsvaras övers. välbehaglig av lerå!lOn,
till behag, till välbehag. Ordet kommer
3V rå~, se 3. Se vidare: Välbehag 4.
3) råså, n ~ l
ha b~hag till~ vara välvillig el. nådig
mot; här nif. bli el. vara välbehaglig, bli

VÄLBEHAGLIG
1 När H. kände v.a lukten
1.Mos. 8 :21
2.Mos.28:38
2 bliva v.a inför H. ansikte
1 En v.lukt, ett eldsoffer åt H.
29:18
1 till en v.lukt inför H.
29:26
1 till en v. lukt, ett eJdsoffer
29 :41
3.Mos. 1:3
2 bUva v. inför H. ansikte
3 bUver det v.t och försoning
1:4
1 eldsoffer till v. lukt för H.
1:9
1 eldsoffer till v. lukt för H.
1 :13
1 brännoffer till v. lukt för H.
1 :17
1 eldsoffer till v. lukt för H.
2 :2,9
1 icke komma för att vara v.lukt
2:12
1 eldsoffer till v. lukt för H.
3:6'
1 eldsoffersspis till v. lukt
3:16
1 till en v. lukt för H.
4:31; 6:15,21
3 bUver offret icke v.t
7 :18
1 ett brännoffer till v. lukt
8:21
1 handfyUnlngsoffer till v. lukt
8 :28
4 skulle detta vara H. v.t
10:19
1 förbränna till en v. lukt för H.
17:6
2 på sådant sätt att l bliven v.a
19:5
3 det bliver då icke v.t
19:7
2 på sådant sätt att I bliven v.a
22:18
2 gm ett sådant bliven I Icke v.a
22 :20
2 vara felfritt för att bUva v.t
22:21
3 ss. löftesoffer bliver det icke v.t
22:23
311M sådana bUven l icke v.a
22:25
3 v.t ss. eldsoffersgåva åt H.
22:27
2 på sådant sätt att l bliven v.a
22:29
2 vifta för att l mån bUva v.a
23:11
1 eldsoffer åt H. till v.lukt
23:13
1 eldsoffer till v.lukt för H.
23:18
1 bereda H. en v.lukt
4.Mos.15:3
1 vin, till en v. lukt för H.
15:7
1 eldsoffer till v.lukt för H.
15:10,13
1 eldsoffer till v.lukt för H.
15:14
1 brännoffer till v. lukt för H.
11>:24
1 eldsoffer till v. lukt för H.
18:17
1 eldsoffer, en v. lukt för miII
28:2
1 till en v.lukt åt H.
28:6
1 eldsoffer till v. lukt för H.
28:8
1 ett brännoffer till v. lukt
28 :13
1 eldsoffersspis, till v. lukt
28:24
1 brännoffer till v. lukt för H.
28:27
1 brännoffer till v. lukt för H.
29:2
1 allt till en v.lukt, eldsoffer
29:6
1 brännoffer till en v. lukt för H.
29:13
1 brännoffer till en v. lukt för H.
29 :36
5 går ut och in är mlll v.t
l.Sam.29:6
5 för hövdingarna är du Icke v.
29:6

l) gibbor, '1 i :1 ~
en som är stark el. mäktig; hjälte;
härskare. I l.Mos.lO:8; I.Krön.1:1O
står ordagrant: han begynte bliva (=
var den förste som blev) en härskare på
jorden. Se vidare: Väldig l.
2) jåq,
hand, handflata; här: hand som symbol
för styrka och kraft. Se t.ex. Kraft 5,
Makt 25, Våld 4, Åminnelse 4.
3) mäm1ålä, il ?~9
makt, herradöme, välde; av: måSal, se
Il. Jfr Mika 4:8, övers. herradöme. Jfr
Makt 44. Se: Råda l.
4) I 2.Krön.11 :12 står ordagrant: voro
för honom (= voro hans, tillhörde
honom).
5) Beträffande
2.Krön.ll:17,
se
Stark 16.
6) håzak, P l n
bli ~l. v~a f;stT, hård el. stark; hithp.

VÄLDE
1 s. upprättade ett v.
1.Mos.10:8
2 utsträcka sitt v. till
2.Sam. 8:3
3laud s.lydde under ha v.
1.Kon. 9:19
2 avföll Edom frän Juda v.
2.Kon. 8:20
2 Så avföll Edom frän Juda v.
8:22
1 s. upprättade ett v.
1.Krön. 1:10
2 befästa sitt v. vid floden Frat
18:3
3 s. lydde uuder ha v.
2.Krön. 8:6
4 förblevo under hs v.
11 :12
5 lliorde Rehabeams v. starkt
11 :17
6 befäste Rehabeam sitt v. i Jerus.
12:13
6 Men Abia befäste sitt v.
13:21
6 (Josafat) befäste sitt v.
17:1
2 avföll Edom frän Juda v.
21 :8.10
2 avföll Libna frAn (Jorams) v.
21:10
7 perserna kommo till v.
36:20
9 Han upplöser konUI1lllllS v.
Job 12:18
10 ordnar du dess v. över jorden
38 :33
11ldoaas hand kommer till v.
Ords.12:24
11 när o&udaktille kommer till v.
29:2
3 lä&Ia ditt v. i ha hand
Jes.22:21
3 riken s. lydde under ha v.
Jer.34:1
3 land s. lyder under deras v.
51 :28
12 hs v. varar från släkte
Dan. 3 :33
12 vIlltens v. sträcker sig till
4:19
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VÄLBEHAG
1 icke med v. känna lukten
3.Mos.26:31
2 växte till I ålder och v.
LSam. 2 :26
3 upptage med v. ditt brännoffer
Ps.20:4
4hav.ärss.ettmolnmed
Ords.16:15
5 hava sitt v. i H. fruktan
Jes.11:3
4 Mil till v. skola de offras
60:7
6 Ss. man med v. ser på fikonen
Jex.24:5
7 vill jag med v. se de bortförda
24:5
7 Jag skaJl med v. vända mitt öga
24:6
8 skola icke vinna ha v.
Hos. 9:4
4 ej heUer med v. taga emot
Mal. 2:13

VÄLBEHAGUG

VÄLBETÄNKT
en vän s. giver V.8 råd
en smädeslng med V.8 ord

Ords.27:9
Hab. 2:6

VÄLBEVÄPNAD
Efraims barn, V.e båaskyttar

Ps.78:9

VÄLDE
Se även: Makt, kraft, styrka, väldig,
stor, storhet, rike, herradöme.

-välde
konungaväIde Ps.103:19
VÄLDE

'1:

9

9.

Väldig - Väldighet
12 den Högste ...v. ett evigt v.
4:31
13 Belsassar var under vinets v.
5:2
12 hs v. består intill änden
6 :26
12 v. blev givet åt det
7:6
12 Från djuren togs derasv.
7:12
12 gavsv. och ära och rike
7:14
12 Hs v. är ett evigt v.
7:14
12 hs v. skall tagas ifrån hm
7:26
12 v. och storhet. utöver alla
7:27
12 alla v.n skola tjäna och lyda
7:27
7 vid slutet av deras v.
8:23
8 skola taga v.t över dig
Ob. v.7
16 s. lydde under Herodes' v.
Luk.23:7
17 döden haft v.t också över
Rom. 5:14
17 få konungsligt v. i liv
5:17
17 ss. synden utövat sitt v.
5 :21
17 gm rättfärdiahet utöva sitt v.
5:21
17 Låten därför icke synden hava v.t
6:12
18 de s. hava v.t äro till skräck
13:3
19 lydnaden kommit till v.t
2.Kor.10:6
16 frälst oss från mörkrets v.
KoL 1:13
20 Hm vare ära och evigt v.
1.Tim. 6:16
21 icke under änglars v.
Hebr. 2:5
20 Hm tillhör äran och v.t
LPet. 4:11
20 Hm tillhör v.t i evigheternas
5:11
20 hm tillhör v. och makt
Jud. v.25
20 hm tillhör äran och v.t
Upp. 1:6
20 och Lammet tillhör priset och v.t
5:13
22 V.t över världen vår H. och hs
11:15
16 och v.t hs Smordes
12:10
22 giva sitt v. åt vilddjuret
17:17
22 konunasligt v. över jordens kon.
17 :18

VÄLDIG

Se även: Välde, makt, kraft, mäktig,
stark.
Välde

Herrens väldiga gärningar
Är enastående, s.Mos.3:24. Är outsägliga, Ps.l 06 :2. Bringar seger,
Ps.20:7. Har uppenbarats i Israel, Luk.
1 :5 1, jfr v.s4 f. Har främst uppenbarats i Jesus Kristus, Apg.2:11, jfr
v.22 ff. Bringas i erinran, Jes.63:1 S.
Förkunnas och prisas av hans folk och
allt skapat, Ps.71:16; 145:4,12; 150:2.
Herren, den väldige, Jes.33 :21.
1) Hans väldiga kraft, Job 9:4;
Ef.6:10. 2) Hans väldiga arm, Ps.77:16;
79 :11. 3) Hans väldiga röst, Job 37 :4;
PS.68:34. 4) Hans väldiga gärningar,
Ps.l06:2; Luk.1 :51.
VÄLDIG

1) gibbor, I

j :l ~

en som är stark el. mäktig; hjälte;
härskare; i l.Mos.6:4 p1ur. övers. väldiga män; av: gägar, se 16. Se: Förman 2, Hjälte 1, Kämpe 2, Mäktig 24,
Man 23, Stark 24, Välde l.
2) 'addir, I ' ~~
stor, väldig, härlig; i Nah.2:s plur.
övers. väldiga kämpar. Se vidare: Härlig 11.
3) geburå, n I 1 J ~
styrk~; makt; T här plur. ge~urol, på
samtliga ställen utom Job 41:3 övers.
väldiga gärningar. Se t.ex. Styrka
(subst.) S, Väldighet 2.
4) häzåk, P) n
fast: ~d, st~k. Ordet står här som
bestämning till jäg, se Kraft S. Se t.ex.
Stark 3, Väldighet 6.

maktens el. styrkans man; övers. den
väldige. Se t.ex. Stöd 4.
12) 'abbir, I ' ~~
stark; mäktig. Jfr l.Sam.21:7, övers.
den förnämste; plur. i Dom.s:22,
övers. tappra ryttare; Klag.1: 1 S tappra
kämpar; Job 24:22 våldsmän. Se: Väldighet S.
13) gå'on, 1 j/{;
höghet, majestät: härlighet. Se t.ex.
Härlighet 11, Stolthet 1, Ära (sub st.)

7.
14) 'el, ? ~
gud; Gud; i Ps.36:7 av sv. kyrkobibeln
uppfattat i betydelsen: styrka, makt
Gfr Makt 1). Uttrycket harere-'e! kan
översättas: Guds berg; jfr 'arze-'el,
Guds cedrar, Ps.80:11; kokbe-'el, Guds
stjärnor, Jes.l4:13. Se vidåre: Gud 2.
1S) utf.ord.
I PS.78:ls står ordagrant: såsom havsdjup (plur. av tehom, se art. Djup).
16) gal]ar, I J ;
vara stark; va~a T mäktig. Se t.ex. Stark
11, Styrka (subst.) 16.
17) rab, J I
mycken, talrik; stor, mäktig. I Dan.
11:10 står ordagrant: en mängd av
stora styrkor (el. härar). Se vidare:
Stark 17.
18) 'åmJls, r~ /{

vara fast' el. -stark; pi. göra stark; i
Ords.24:s om koa\!., se Kraft 2; därav
övers. vara väldig i kraft. J fr 9. Se
vidare: Stark 16.

19) 'Sallit,

~, ~ tO

mäktig, ·maktruivände. Se: Befalla 1,
Makt 40.
20) häson, 1'0 n
stark; mäktig. T Liksom häsin, se
Stark 22, är tmson troligen ett arameiskt låneord; jfr 33.
21) asum, D 1 "V
stark, . mäktig; talrik. Se: Kraft 15,
Mäktig 15.
22) hämullö, n ~ 1 o q
trol. larm, oväsen Gfr 25); enligt en
annan förklaring: (regn)storm. I Jer.
11 :16 står: le~ol hämullä gegolä, till
ljudet av ett stort larm (el. en stor
storm); övers. med stort och väldigt
dån; i Hes. 1 :24: ~ol hämullä, ljudet av
ett larm (el. en storm); övers. väldigt
dån.

29) 'djil, ?' /{
vädur (den' som går i spetsen för
hjorden); hövding, ledare. Beträffande
ordets lKsprung, jfr Gud 2 ('el). I
Hes.31 :11 står: 'el gojim, folkens hövding; övers. en som är väldig bland
folken. Uttrycket syftar på Nebukadnessar, se d.o. Se: Hjälte 2, Hövding 3,
Mäktig s.

30) 'djil,

?: ~

högt träd, terebint, palm osv. Ordet
förekommer end. i plur. 'elim Gfr
ortnamnet Elim). I Hes.31 :14 står:
'elehäm, deras höga träd; övers. de
väldigaste av dem. I Jes.1 :29; 57:5;
61:3 är 'elim övers. terebinter.
31) k6a~,

~':'l

kraft, styrka; energi, fömtåga. Se vidare: Styrka (sub st.) 6.
32) te/fip, <] i? J:I
aram. vara stark; vara mäktig. Jfr
Stark 30 ..
33) ~esän,

1 g~

aram. styrka; makt; av: [l;1äsan j, grundbet. vara stark; i G.T. end. i haf. taga i
besittning (Dan.7 :18,22). Ordet \lesän
står på de båda ställen, där det förekommer (Dan.2:37, 4:27), tillsammans
med den synonyma termen tekap, se
vidare Makt 30.
.
36) krdtos, Kparoc;
kraft, styrka; makt, välde; i Luk.1 :51
övers. väldiga gärningar. Se vidare:
Välde 20.
37) megaleros, fJ.€'ya'Ae'ioc;
storartad, härlig, majestätisk. Se vidare: Gärning 33.
38) ischys, iaXIic;
styrka, kraft. Beträffande Ef.1 :19;
6:10, se Kraft 31,32. Se vidare: Kraft
25.
39) ischyr6s, iaxvpoc;
stark, kraftig; mäktig, väldig; av:
ischys, se 38. Se: Hjälte S, Kraftig 10,
Stark 39, Sträng (adj.) 14.
40) exousfa, €~ova ia
makt, myndighet; i l.Pet.3:22 plur.
makter el. myndigheter; övers. väldige.
Se vidare: Välde 16, Väldighet 8.

9 från H. kommer en s. är v.
8 med v.a översvämmande vatten

28:2
28:2
32:2
25 För ditt v.a dån fly folken bort
33:3
2 vi hava där H., den v.e
33:21
2 det v.aste skepp kan ej fara
33:21
26 bö" ned dess v.a cypresser
37:24
9 så v. hs kraft att icke en enda
40:26
7 en stig i v.a vatten
43:16
27 rycka bytet ur den v.es hand
49:25
3 Var äro nu dina v.a gärningar
63:15
22 med stort och v.t dån tänt
Jer.11:16
27 H. är mig ss. en v. hiälte
20:11
26 hugga ned dina v.a cedrar
22:7
2 vältren eder, I v.e i hjorden
25:34
2 icke räddning för de v.e
25:35
2 de v.e i hjorden iämra sig
25:36
2 Hs v.e skall stamma från hm lÖälv 30:21
1 du store och v.e Gud
32:18
17 konungens övriga v.e
39:13
17 Ismael, en av konungens v.e
41:1
12 Varför äro dina v.e slagna
46:15
15 v. ss. Tabor ibland bergen
46:18
22 det var ett v.t dån
Hes. 1:24
28 ljudet av ett V.t dån
Hes. 3:12.13
29 åt en s. är v. bland folken
31:11
80 icke ens de v.aste av dem yvas
31:14
32:18
2 döttrarna av de v.aste folk
3 skräck gm sina v.a lärningar
32:30
32 stort och v.t var trädet
Dan. 4:8
32 Trädet var så stort och v.t
4:17
32 du s. har blivit så stor och v.
4:19
4:27
33 gm min v.a makt
31 sprang emot hm i v. vrede
8:6
25 ljudet av hs tal ss. v.t dån
10:6
1 skall en v. konung uppstå
11:3
17 ssmla en v. krigshär
11:10
20 och så v.t s. ekar
Am. 2:9
2 vilka v.a kämpar han äger
Nah. 2:5
2 dina v.e ligga i ro
3:18
36 utfört v.a gärningar med
Luk. 1:51
Apg. 2:11
37 tala om Guds v.a lärningar
38 den v.a styrkas kraft
Ef. 1:19
38 starkare i H. och hs v.a kraft
6:10
Hebr.11:34
39 blevo v.a i krig
40 änglar och v.e och makter
1.Pet. 3:22
39 jag såg en v. ängel
Upp. 5:2
39 de rika och de v.a ...dolde sig
6:15
39 lag säg en annan v. ängel komma
10:1
39 en v. ängel tog upp en sten
18:21
24 ss. skuggan aven v. klippa

VÄLDIGHET
1) gödol, 'I i l ;
stor; kraftig, stark (om zeroa', arm, jfr
4); här substantiviskt: storhet; styrka
(cstr. gegol uppfattas av många som
inf. cstr. av verbet gägaI, bli el. vara
stor). Se t.ex. Väldig 28.
2) geburä, n I 1 J ;
styr~; makt. T Ordet står i Est.10:2
jämsides med to~p, se Makt 12. Se
t.ex. Makt 8, Styrka (sub st.) S, Väldig 3.
3) må'SaI, ? tOo
härska, regera; T hif. låta härska; i Job
25:2 hif. inf. hamSel som substantiv:
herravälde, makt. Se t.ex. Regera 8,
Välde 11.
4) g6rJäl, ? ~ ';
storhet; kraft; styrka (om zeroa', arm,
jfr 1). Se t.ex. Stolthet 2, Ära (subst. )
11.
5) 'abbir, l ' ~ ~
stark; mäktig. I Jes.10:13 står enligt
Mtib: ke'abbir, såsom en stark el.
mäktig; enligt ~ere: kabbir, stor; stark,
väldig (se Väldig 8). Se vidare: Väldig
12.
6) {uizä{c, P ~ ~
adj. fast, hård, stark; här substantiviskt: styrka, kraft. Se t.ex. Stark 3,
Väldig 4.

11) zerOa~ E j I !
arm; makt, styrkå; i PS.77:16 övers.
väldig arm. I Job 22:8 står: 'is zeroa',

stor; stor i kraft ~ch styrka, stark. I
Hes.3:12,13 förekommer ordet i uttrycket: ~ol rå 'as gägol, ljudet av ett
stort (starkt) dån. Se t.ex. Mäktig 3.

VÄLDIG
1 var forntidens v.a män
1. Mos. 6:4
l Han var ock en v.lägare
10:9
1 En v. jägare inför H. ss. Nimrod
10:9
2 ss. bly i de v.a vattnen
2.Mos.15:10
3 sådana v.a gärningar s. du
5.Mos. 3:24
l H. den store. den v.e ... Guden
10 :17
34:12
4 den v.a kraft s. Mo .. visade
2 från denne v.e Guds hand
1.8am. 4:8
5 högg ned dess v.a cypresser 2.Kon.19 :23
6 och libyerna en v. här
2.Krön.16:8
7 ss. stenar i v.a vatten
Neh. 9:11
l vår Gud, du v.e... Gud
9:32
8 komma ss. en v. storm
Job 8:2
9 vis l förstånd och v. i kraft
9:4
10 Hs v.a steg skola stäckas
18:7
11 För den v.e ville du upplåta
22:8
12 de v.e ryckas bort
34:20
8 krossar de v.e utan rannsakning
34:24
8 Gud är v., han försmår dock Ingen 36:5
8 så v. i sitt förstånds kraft
36:5
13 dundrar med sin v.a röst
37:4
3 om huru v. han är
41:3
3 gm v.a gärningar seger
PS.20:7
1 Det är H .. stark och v.
24:8
1 H .. v.l sL>id
24:8
14 Din rättfärdighet är ss. v.a berg
36:7
3 frambära H. v.a gärningar
71:16
11 Med v. arm förlossade du
77:16
15 dricka ss. ur v.a hav
78:15
2 v. är H.I höjden
93:4
2 v.a vatten, havets bränningar
93:4
16 så v. är ho nåd över dem
103:11
3 uttala H. v.a gärningar
106:2
1 efterkommande v.a på jorden
112:2
16 Ty hs nåd är v. över oss
117:2
2 dräpte v.a konungar
136:18
3 förkunna dina v.a gärningar
145:4
3 kungöra dina v.a lärningar
145:12
17 Vår H. är stor och v. i kraft
147:5
3 Loven hm för hs v.a gärningar
150:2
18 med förstånd är v. i kraft
Ords.24:5
19 starkare än 10 v.a I staden
Pred. 7:20
20 de v.e skola varda ss. blår
Jes. 1 :31
21 flodens vatten, de v.a och stora
8:7
1 hs namn skall vara: V. Gud
9:6
l av Jakob, till Gud. den v.e
10:21
2 Libanona skogar falla för den v.e 10:34
23 lordens alla v.e
14:9
8 ss. v.a vatten dåna
17:12

VÄLDIGHET
l för din arms v. ss. förstenade 2.Mos.15:16
2 i sin makt och v. lliorde
Est.10:2
3 är v. och förskräckande makt
Job 25:2
4 efter din arms v.
PS.79:11
5 i min v. stötte härskarna
Jes.10:13
6 H. kommer med v.
40:10
7 vilken hlm. Gud givit v.
Dan. 2:37
8 andevärldens furstar och v.er l.Kor.15:24
8 andevärldens furstar och v.er
Ef. 1:21
8 v.erna i den himmelska världen
3:10
8 kamp mot furstar och v.er
6:12
8 furstar och v.er i andevärlden
Kol. 1 :16
8 andevärldens furstar och v.er
2:10
8 avväpnat ... furstar och v.er
2:15

6245

6246

6247

6248

S)

mipfror,

I j

n?9

=nubhär, se 26. Jfr 'ir mibhor, 2.Kon.
3:19; Övers. ansenliga städer:
6) roq, J',
myckenhet, mängd. Se vidare: Rik 16.
7) 'az, ) E
stark; hård. Se vidare: Stark 4.
8) kabbir, I ' ~ ~
stor; stark, väldig; av: [kabar], se Riklig S. Se: Värd (adj.) S.
9) 'ammi~, r '~~
fast, stark; av: 'äma~ se 18. Se: Modig 1, Styrka (subst.) 7.
10) 'on, 1 j/{
styrka, kraft; makt, förmåga. Se t.ex.
Styrka (subst.) 2, Vinning 3.

23) 'attw!, l 1 l'\ E
bock (i överförd betydelse om folkets
hövdingar och ledare); av: ['ä!a~],
grundbet. vara redo; pi. göra redo
(Ords.24:27); hithp. (med prep. le, till)
vara beredd el. bestämd till (Job
15:28). Ordet brukas i symbolisk mening även på följande ställen: JeS.34:6;
Jer.s1 :40; Hes.39:18; Sak. 10:3. Jfr 29.
24) kåbed, l J:'l
adj. tu~g- (här" ~m säJa', klippa). Se
vidare: Rik l.

1j~n

25) hämon,

larm, oväsen; härT i uttrycket: ~ol
hämon, ljudet av ett larm; övers. väldigt dån. Jfr 22. Se vidare: Rasa 8.
26) mibhär, I

n JO

det utv~ida el. bä~t~ (av något). Jfr s.
Se: Utvälja 7.
27) ari~, r' '"! ~
förskräcklig, skräckinjagande. Se vidare: Makt 16.

28) gödol,

?

j l ;

7) ~esän, 1 g ~
aram. styrka;' makt. Se vidare: Väldig
33.
8) exousfa, €~ovala
makt, myndighet; här (såväl i sing. som
i plur.) övers. väldigheter. Jfr Andevärld. Se vidare: Välde 16.

Välfärd - Välsigna
VÄLFÄRD
l) Siilom, O i';> tV
helt el. oskadatT tillstånd, hälsa; av:
Sålem, vara fullständig, hel el. oskadad.
Se t.ex. Frid l, Hälsa 3, Välbehållen 2,
Vän 8.
2) jeSu 'ö, il 1 rj ;
befrielse, frälsning, hälsa, välgång; av:
[jåSa '], hif. befria, frälsa, bringa hälsa
el. välgång. Se t.ex. Frälsning l, Seger
2.
3) (oq, J i tl
adj. god; det som är gott. I PS.122:9
står ordagrant: vill jag söka det som är
gott för dig. Se t.ex. Välbehag 7, Vänlig 3.

med dyrbar äkta nardus, medan huset
uppfylls med vällukt av smörjelsen,
Joh.12:3. Kristi församling skall på
samma sätt allestädes utbreda »hans
kunskaps vällukt» och vara »en KIisti
välluktande rökelse inför Gud»,2.Kor.
2:14-16.

brukas i samband med hälsning och
avsked och som uttryck för Guds
nådegärningar och människans lovprisning. Se t.ex. Avsked I, Hälsa 2,
Lov 7, Ord 27, Prisa 9, Välsignelse 2.
2) berökö, il J "l J
välsigneise, lovpr~g; av: bårak, se l.
I Sak.8:13 står beråkå i motsåts till
kiHålå, förbannelse (se Förbanna S).
Ordagrant står här: så skall jag frälsa
eder, och I skolen bliva en välsignelse;
jfr l.Mos.12 :2. Se vidare: Välsignelse l.
3) eulogM, EVAO'Y€W
tala väl (om någon); lova, prisa, välsigna; av: adv. eu, gott, väl, och higö,
säga, tala; jfr 10gos, ord, tal. Euloge6
motsvarar närmast hebr. båralj: (berelj:),
se l. På flera ställen betecknar verbet
läsandet av den judiska· bordsbönen,
som ilade följande lydelse: »Lovad
(välsignad, bäruk) vare du, Herre, vår
Gud, världens konung, som låter bröd
framgå ur jorden» Ofr Tacka 4). Beträffande Hebr.6:14, se Riklig 18. Se:
Lov l S, Välsignelse S.
4) kateulogM, KaTEvAo'Y€W
välsigna, nedkalla välsignelser över; av:
prep. katå, nedför (ofta med förstärkande innebörd), och euloge6, se 3.
S) eneulogeö, €V€VAO'Y€W
läsa välsignelse på el. över, välsigna; av:
prep. en, i, på, och euloge6, se 3.
6) eulogeros, EVAo'YllrO,
lovad, välsignad; av: eulogeö, se 3. Se:
Lov 18.

VÄLLUKT
Bruden i Höga Visan behagar sin brudgum med doften av sina välluktrika
salvor, HV.4:l0. Detsamma gör lärjunginnan som smörjer Herrens fötter

l) börak, l"l J
falla pi knä~ Tpi. bereJs:, prisa, lova,
välsigna; nif. och pu. bli prisad el.
välsignad; hithp. prisa el. välsigna sig. I
kal förekommer bärak i betydelsen
»välsigna» end. i parf. pass. båruJs:,
prisad, välsignad Ofr namnet Baruk).
De hebreiska orden för »välsigna» och
»välsignelse» har en rik användning; de

VÄLSIGNA
1 Gud v.de dem och sade
l.Mos. 1 :22
1 Och Gud v.de dem, Gud sade
1 :28
1 Gnd v.de den 'liunde dagen
2:3
1 han v.de dem och gav den namnet
5:2
1 Gud v.de Noa och hs söner
9:1
1 V.d vare H., Sems Gud
9:26
1 jag skall v. dig (Abram)
12:2
1 jag skall v. dem s. v. dig
12:3
1 alla släkter på lorden varda v.de
12:3
1 Och (Melkl-Sedek) v.de hm
14:19
1 V.d vare Abram av Gnd den Högste 14:19
1 v.d vare Gud den Högste
14:20
1 Och jag skall v. (Sara)
17 :16
1 ja, jaa skall v. henne
17:16
1 jag skall v. (Ismael)
17 :20
1 alla folk på lorden varda v.de
18:18
1 skall jllll rikligen v. dig
22:17
1 I din säd alla folk v. sig
22:18
1 H. hade v.t Abraham i alla stycken 24:1
1 Kom in, du H. v.de
24:31
1 H. har rikligen v.t min herre
24:35
1 de v.de Rebecka och sade
24:60
1 efter Abrahams död v.de Gud Issk 25:11
1 jag skall vara med dig och v. dig
26:3
1 alla folk på jorden v. sig
26:4
1 ty H. v.de (Isak)
26:12
1 och jag skall v. dig
26:24
1 Du är nu H. v.de
26 :29
27:4
1 att min 'liäl må v. dig förrän jag
1 jag må äta och sedan v. dig
27 fl
1 på det att han må v. dig
27 :10
1 att din 'liäl må v. mig
27:19
1 och (Isak) v.de (Jakob)
27:23
1 att min 'liäl må v. dill
27:25
1 kände lUkten av hs kläder och v.de 27:27
1 doften aven mark s. H. V.t
27:27
1 v.d vare den s. v.r dig
27:29
1 att din själ må v. mig
27:31
1 ocb sedan v.de hm
27:33
1 V.d skall han ock förbliva
27 :33
1 V. också mig, min fader
27 :34,38
1 kallade Issk till sig Jakob och v.de 28:1
1 må Gud den Allsmäktige v. dig
28:3
1 Esau såg att Issk V.t Jakob
28:6
1 ty han hade v.t hm
28:6
1 varda v.de i dig och din säd
28:14
1 H. för din skull har v.t mig
30:27
1 ty H. har v.t dig
30 :30
1 sedan han kysst och v.t dem
31 :55
1 med mindre du vor mig
32:26
1 Och han v.de (Jakob) där
32:29
1 och v.de hm
35:9
1 v.de H. egyptierns hus för Josefs
39:5
1 Gud den AUsmäktige ...v.de mig
48:3
1 på det att jag må v. dem
48:9
1 Och han v.de Josef och sade
48:15
1 han v.e dessa barn
48 :16
1 Så v.de han dem på den dagen
48:20
1 Med ditt namn skall Israel v.
48 :20
1 han skaU v. dig
49 :25
1 talade till dem när han v.de dem
49 :28
1 gån åstad och v.en därvid mig 2.Mos.12:32
1 H. v.t sabbatsdagen och helgat
20:11
1 komma till dig och v. dig
20:24
1 så skall han för dig v. mat och
23 :25
1 Mose v.de dem
39 :43
1 och v.de (folket)
3.Mos. 9 :22
1 gingo åter ut och v.de folket
9 :23
1 v.en Israels barn
4.Mos. 6:23
1 H. v.e dig och bevare dig
6:24
1 och jag skall då v. dem
6:27

1 att den du v.r han är v.d
22:6
1 ty det är v.t
22:12
1 och nu har du i stället V.t dem
23:11
1 att v. har jag fått i uppdrag
23:20
1 han har v.t
23:20
1 må du åtminstone icke v. dem
28 :25
1 H. vilja att v. Israel
24:1
1 V.d vare den s. v.r dig
24:9
1 du har t"re gånger v.t dem
24:10
1 Må H. v. eder ss. han lovat
å.Mos. 1:11
1 H., din Gnd, har ju v.t dig
2:7
1 älska dig och v. och föröka dig
7 :13
1 han skall v. ditt livs frUkt
7:13
1 V.d skall du bliva framför andra
7 :14
1 till att v. i hs namn
10:8
1 allt varmed H. har v.t dig
12:7
1 då nu H. v.r dig
14:24
1 göra för att H. må v. dig
14:29
1 H. skall rikligen v. dig
15:4
1 för sådan Ilåvas skull skaU H. v.
15:10
1 av det varmed H. har v.t dig
15:14
1 Så skall H. v. dig i allt du gör
15:18
1 H. skall v. dig i den avkastning
16:15
1 till att v. i H. namn
21:5
1 på det att H. må v. dig
23 :20
1 hava sin mantel och så v. dig
24 :13
1 för att H. må v. dig
24:19
1 v. ditt folk Israel
26 :15
1 v. folket på berget Gerissim
27 :12
1 V.d skall du vara i staden
28:3
l v.d skall du vara på marken
28:3
1 V.d skall ditt livs frukt vara
28:4
1 V.d skall din korg vara
28:5
1 och V.t ditt baktråg
28:5
1 V.d skall du vara vid din ingång
28:6
1 och v.d vid din utgång
28:6
1 han skall v. dig i det land
28:8
1 v. alla dina händers verk
28:12
1 v.r sig i sitt bjärta
29 :19
1 för att H. må v. dig
30:16
1 V., H., (Levis) kraft
33:11
1 V.t av H. vare hs land
33:13
1 V.d bland söner vare Aser
33 :24
1 först skulle v. Israels folk
Jos. 8:33
1 Då v.de Josua KaIeb
14:13
1 då H. hitintills v.t oss
17 :14
1 då Josua v.de dem
22:6
1 v.de (Josua) dem
22:7
1 (Bileam) måste v. eder
24 :10
1 V.d vare Jael framför
Dom. 5 :24
1 v.d framför alla kvinnor
5 :24
1 och H. v.de (Simson)
13 :24
l V.d vare du. min son. av H.
17:2
1 H. v.e dig
Rut 2:4
1 V.d vare han s. tagit sig an dia
2:19
1 V.d vare han av H.
2:20
1 V.d vare du av H., min dotter
3:10
1 plägade Eli v. Elkana
loSam 2 :20
1 (siaren) skall v. offret
9 :13
1 V.d vare du av H.
15:13
1 sade Saul: Varen v.de av H.
23:21
1 V.d vare H. s. i dag sänt dig
25:32
1 v.t vare ditt förstånd
25:33
1 och v.d vare du 'Iiälv
25:33
l V.d vare du, min son David
26 :25
1 Varen v.de av H.
2. Sam. 2:5
1 H.v.de Obed-Edom och hs hus
6:11
1 att H. v.t Obed-Edoms hus
6:12
1 v.de (David) folket j H. namn
6:18
l värdes nu v. din tjänares bus
7 :29
l bliva v. t evinnerligen
7 :29
1 Joab v.de konungen
14:22
1 att I v.en H. arvedel
21:3
1 konung Salomo bliva v.d
loKon. 2:45
1 och v.de Israels hela församling
8:14
1 v.de Israels hela församling
8 :55
1 O att du ville v. mig
loKrön. 4:10
1 men H. v.de Obed-Edoms bus
13:14
1 v.de han folket i H. namn
16:2
1 värdigas v. din tjänares hus
17:27
1 vad du, H., v.r, det är v.t
17:27
1 till att v. i hs namn
23:13
1 ty Gud hade v.t (Obed-Edom)
26:5
1 v.de Israels hela församling 2.Krön. 6:3
1 prästerna stado upp och v.de
30:27
1 ty H. har v.t sitt folk
31 :10
1 folket v.de alla de män
Neh.11:2
1 du har v.t hs händers verk
Job 1 :10
1 Måste ej fastmer hs länd v. mig
31 :20
1 H. v.de slutet av Jobs levnad
42:12
1 du, H., v.r den rättfärdige
Ps. 5 :13
1 Fräls ditt folk och v. din arvedel
28:9
1 H. skall v. sitt folk med frid
29:11
1 H. v.de skola besitta landet
37 :22
1 att Gnd har v.t dig evinnerligen
45:3
1 Om han ock prisar sig v.d
49 :19
l.med munnen v. de
62:5
1 det s. växer därpå v.r du
65:11
1 Gud vare oss nådig och v.e oss
67:2
1 Gud, vår Gnd, v.e oss
67:7
1 Gud v.e oss
67:8
1 alltid v.e man hm
72:15
1i hm v.e man sig
72:17
1 Han v.de dem och de förökades
107 :38
10m de förbanna, så v. du
109:28
1 de redligas släkte skaU varda V.t
112:2
1 V.t vare H. namn
113:2
1 han skall v., han skall v. Israels
115:12
1 han skaU v. Arons hus
115:12
1 han skall v. dem s. frukta H.
115:13
1 Varen v.de av H.
115:15
l V.d vare han s. kommer, i H. namn 118:26
1 VI v. eder från H. hus
118:26
1 varder den man v.d s. fruktar H.
128:4
1 H. v.e dig från Sion
128:5
1 Viv. eder i H.namn
129:8
1 Dess förråd skaUjag rikligen v.
132:15
1 v.en H .. alla I H. tjänare
134:1
l mot bel&ed.omen och v.en H.
134:2
1 H. v.e dig från Sion
134:3
1 han har v.t dina barn i dig
147:13
1 rättfärdigas boning v.r han
Ords. 3 :33
1 Din brunn må vara v.d
5:18
1 det varder på sistone icke v.t
20:21
l unnar andra gott, varder v.d
22:9
l Den s. v.r sin nästa med hög röst
27 :14
l där man icke v.r sin moder
30 :11
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VÄLFÄRD
1 fråga efter v. och lycka
1 aldrig fråga efter v. och
1 sina landsmän tm deras v.
2 ss. moln har min v. farit
3 vill jag söka din v.
1 söker icke folkets v.

5.Mos.23:6
Esr. 9:12
Est.10:3
Job 30:15
Ps.122:9
Jer.38:4

VÄLFÖDD
De likna v.a, ystra hästar

Jer. 5:8

VÄLGÅNG

l) Salwö,

il

~ ?!:?

lugn, stillhet; säkerhet, trygghet. Ordet
står här parallellt med SåIom, se Frid l.
Se: Ro 23, Säkerhet 2.
2) !Ul!, J 1 tl
godhet, det goda. Se t.ex. Godhet 3,
Lycka 3.
VÄLGANG
1 v. i dina palats
2 må du få se Jerusalems v.

Ps.122:7
128:5

VÄLGÄRNING

l) tagmul,

';>1 D

?D

välgärning; av: gårnal, vara färdig; fullända, handla fullt och helt; vedergälla.
Ordet förekommer end. i Ps.1l6:l2,
där det står i plur.
2) agathoergoo, å'Ya60EP'Y€w
(här agathourgeo) göra gott el. väl;
övers. bevisa välgärningar; av: agatMs,
god, och ergon, se Verk 18. I I.Tim.
6: 18 är agathoergeo övers. göra gott.
VÄLGÄRNING
1 vedergälla H. hs v.ar
2 han har bevisat eder v.ar

Ps.116:12
Apg.14:17

VÄLJA
Se även: Utvälja.
-välja
självvald Kol.2:23
utvälja I.Mos.18:l9
VÄllA
Uppdelning: välja, välja ut.
VÄLJA
Låt ossv. en anförare
4.Mos.14:4
Så må du då v. livet
5.Mos.30:19
Man valde sig nya gudar
Dom. 5:8
månad han av eget påfund vali loKon.12:33
De valde en anförare
Neh. 9:17
om den väg han bör v.
Ps.25:12
han v.er ett stycke trä
Jes.40:20
Själva valde de konungar
Hos. 8:4
valde Judas och Silas
Apg.15:22
vilketdera skaU jag då v.
Fil 1:22

VÄLJA (ut)
Välj ut manskap åt oss
2.Mos.17:9
V.en alltså ut 12 män
Jos. 3:12
V.en ut bland folket 12 män
4:2
v,en ut åt eder en man
1.Sam.17:8
(David) valde ut åt sig fem stenar
17:40
välj bland dem ut åt dig ett
2.Sam.24:12
må de v. ut åt sig ena tjuren
1.Kon.18:23
V.en ut åt eder den ena tjuren
18:25
välj bland dem ut åt dig
loKrön.21 :10
v. ut ord till att tala
Job 9:14

VÄLKÄND
Utsen åt eder.o.v.a män
tog jag visa och V.8 män

5.Mos. 1:13
1:15

VÄLLA
en brunn låter vatten v. fram

JOl. 6:7

vatten v. fram på södra sidan

Hes.47:2

VÄLLUKT
jämte dessa v ,er l'ökelseharts
bädd s. man fyllt med v.er

doften.o.övergår all v.
lät dess v. strömma ut
skall vara stank i stället för v.
v. steg upp från rökeIsemolnet
huset uppfylldes med v.
utbreder hs kunskaps v.

2.Mos.30 :34
2.Krön.16:14
HV. 4:10
4:16
Jes. 3:24
Hes. 8:11
Joh.12:3
2.Kor. 2:14

VÄLLUKTANDE
till den v. rökelsen

2.Mos.2S:6
Aron skall antända v. rökelse
30:7
Tag dig v. kryddor
30:34
den v. rökelsen till helgedomen
31:11
kryddor till den v. rökelsen
35:8
den v. rökelsen
35 :15,28
gjorde ock den rena. v. rökelsen
37 :29
smörjelseoijan och den v. rökelsen
39 :38
antände v. rökelse därpå
40:27
hornen på v. rökelsens altare
a.Mos. 4:7
fylla sina händer med v. rökelse
16 :12
vården om den v. rökelsen
4.Mos. 4:16
kameler s. buro v. kryddor
loKon.10:2
v. kryddor i stor myckenhet
10:10
en så stor myckenhet av v. kryddor
10 :10
skänker:v. kryddor
10:25
visade sina v. kryddor
2.Kon.20:13
uppsikten över v. kryddorna l.Krön. 9 :29
beredde salvan av de v. kryddorna
9 :30
antända v. rökelse inför
2.Krön. 2:4
kameler s. bura v. kryddor
9:1
så ock v. kryddor i stor myckenhet
9:9
sAdana v. kryddor s. de drottningen
9:9
skänker: v. kryddor
9 :24
och antända v. rökelse
13:11
skattkamrar ... för v. kryddor
32:27
med v. kryddor
Est. 2:12
min myrra och mina v. kryddor
HV. 5:1
visade dem sina v. kryddor
Jes.39 :2
v. kryddor för att smörja (J.)
Mark.16:1
redde till v. kryddor och
Luk.23 :56
till graven med de v. kryddor
24:1
lade dit de v. kryddorna
Joh.19:4O
en K. v. rökelse inför Gud
2.Kor. 2:15
allt slagsv. trä
Upp.18:12
v. harts
18:13

VÄLLUKTRIK
kinder likna v.a blomstersängar
till sina v.a blomstersängar
upp på de v.a bergen

HV. 5:13
6:1
8:14

VÄLLUST

l) 'ödJn,

l'

~B

som lever i njutning el. vällust; av:
['ådan], se Glad 8. Jfr Lusta 1.
2) -phizedonos, CPLArj50vo,
som älskar nöjen el. njutningar, nöjeslysten, njutningslysten; av: philos, se
Vän 14, och hedone, se Lust 24,
Lusta 8. Ordet står i motsättning till
philotheos, som älskar Gud.
3) strenos, urpijvo,
(överflödande) styrka, kraft; överflöd,
överdåd. I Upp.18:3 står ordagrant: av
hennes överdåds makt. Jfr Fast 52.
4) strenidö, UrpllVLaW
leva i överflöd el. överdåd; av: strenos,
se 3. Verbet står i Upp. I 8 :7 tillsammans med doxåzö, se Ära (subst.) IS.
S) Beträffande I.Tim.l :10, se Onaturlig 2.
VÄLLUST
1 du s. lever i v.
Jes.47:8
2 älska v. mer än Gud
2. Tim. 3:4
3 rikedom gm omåttliga v.
Upp.18:3
·4 Så mycken ära och v. hon berett
18:7
4jordenskonungars. levat iv.
18:9

VÄLLUSTSYND
5 öva otukt och onaturlig v.

loTim

1 :10

VÄLMAKTSTID
den ene får dö i sin v.

Job 21:23

VÄLSIGNA
Se även: Välsignelse.
VÄLSIGNA

Välsignelse

Välsignelse
Ordet »välsignelse» betecknar i Skriften
en central livsrealitet som positivt ger
uttryck för Skaparens nåd och godhet
i förhållandet till sin skapelse. Välsignelsens verklighet rymmer vad Gud ger
och gör i sin kärlek och allmakt.
Välsignelse blir därför ett omfattande
begrepp, som både andligt och materiellt sett innehåller det lyckliga resultatet av Guds aktiva välvilja mot människor. »Guds välsignelse är Guds godhet i handling, genom vilken en rikedom av allt gott strömmar ned till oss
från honom som är all godhets källa»
(Calvin). Guds välsignelse är motpolen
till Guds förbannelse. Se: Förbannelse.
Grundtextens vanligaste substantiv
för »välsignelse» är hebr. beråkå och
grek. eulogia, vilka båda betecknar
såväl välsignelse, välgångsönskan, som
lovprisning, tacksägelse. Motsvarande
verb är båra~ (vanl. pi. bere~) och
eulogein, välsigna, lovprisa; det förra
förekommer ofta i part. pass. bårufs,
välsignad, lovprisad. Av eulogein kommer adj. eu/ageras, lovad, välsignad. Se
vidare ordanalyser under Välsigna och
Välsignelse.
Jämte båruk förekommer i G.T.
'asre i samband med Guds välsignelse
av människor. Det motsvarar det grekiska ordet makårios i N.T. och kan
översättas med >>Sa!i.g», se d.o. I sträng
mening betecknas därmed det frälsningstillstånd som människan har kommit in i som resultat och följd av Guds
eskatologisk-messianska välsignelse som
sammanfattas i begreppet Sälom, frid.
Se: Frid.
G.T.
Verbet båra~ brukas ofta med män-

niskor som subjekt. En präst, konung,
profet eller familjefader uttalar i Herrens namn välsignelse av människor,
särskilt i samband med viktiga milstolpar i den enskildes eller folkets liv.
En hälsning vid ankomst eller avsked
formas som välsignelse. Inom familjeramen spelar faderns välsignelse av sin
förstfödde son en central roll, jfr Isaks
välsignelse av Jakob, l.Mps.27:1 ff.,
och Jakobs välsignelse av· Josef och
hans tvä söner, 48:IS ff.; 49:22 ff.
Ända från äldsta tider hör välsignelsen
i grundläggande mening med till folkets liv. Den dramatiska välsignelseoch förbannelse handlingen på Gerissim/Ebal, Jos.8:31 ff.; S.Mos.27:11 ff.,
skulle göra det klart för Israel att hela
dess historia står antingen under välsignelsens eller under förbannelsens verkningar, jfr 11:26 ff.; 30:1 ff.,1S ff.
Dess historia står i valet mellan liv och
död, nåd och vrede, tro och otro.
Även i de fall där människor välsignar andra människor, är Gud välsignelsens källa och orsak. Jfr 1.Mos.49 :2S:
»han skall välsigna dig med välsignelser
frän hinunelen därovan». I kultlivet
utgör välsignelsen ett viktigt led. Hela
Israels kultIiv visar att inför första
budet skiljs andarna. För de fromma
blir Gud och förbundsgemenskapen
välsignelsens källa, medan överträdarna
drar förbannelse över sig.
Båra~ nyttjas också ofta med Gud
som subjekt. Redan i skapelseberättelsen möter vi detta förhållande. Det
första Gud gör med människan, är att
han välsignar henne, 1.Mos.1 :28, med
nåd att föröka sig och härska över hela
den övriga skapelsen. Se även S:2; 9:1;
39:S; 1 :22; 2:3. Guds välsignelse kan
vara en gärning som visar Guds sinnelag eller ett ord som uttrycker hans
vilja. I bäda fallen erhåller människan
något dyrbart. Guds välsignelse rymmer ting av materiell art, men framför
allt avser den att föra människor in i
en personlig livsgemenskap med Gud
själv. De många jordiska välsignelserna
blir yttre bevis på Guds osynliga närvaro och kärleksfulla omsorg, 3.Mos.
26:3-13.
Guds välsignelse är i speciell mening
liv, S.Mos.30:IS-20. Inom ramen av
sitt förbund med Israel vill Gud välsigna genom att uppfylla sina löften, så
att folket kan leva, 4:1; 8:1. Livet
rymmer allt som jordiskt sett är åtråvärt. För Israel betydde detta först och
främst att det skulle få komma in i det
utlovade landet och bosätta sig där,
2.Mos.20:12. Livet rymmer som välsignelse också att folket skall bli talrikt,
få god gröda och avel, och att det skall
fä leva i trygghet och fred, l.Mos.
1 :27 f.; S.Mos.28:1-14.
Bårak används i G.T. också med
Gud som objekt, l.Mos.9:26; 14:20;
24:48;
S.Mos.8:1O;
Dom.S:2,1O;
Ps.16:7; 26:12 (övers. välsigna el.
lova). Människans välsignelse av Gud är
formad som en lovprisning, och bakgrund och orsak är att Gud först har
välsignat människan. Som tack och
svar sänds välsignelsen tillbaka i kultisk
form som lov och pris. I gudstjänstliturgien kom detta till uttryck som
församlingens svar på tillsägelsen av
Guds välsignelse. Lovprisningen eller
välsignelsen av Herrens namn är på det

hela taget det pregnanta uttrycket för
den ganunaltestamentliga gudsdyrkan.
Doxologien står i centrum av kult och
böneliv. Genom den ger tron Gud ära
och uttryck för sin tacksamhet för
hans nåd i skapelse och förlossning.
En välsignelse som en gång var
uttalad kunde icke tagas tillbaka,
1.Mos.27 :33. Men ett uttalat ord eller
en uttalad önskan kunde upphävas
genom ett nytt ords verkan, och en
förbannelse kunde neutraliseras och
motverkas genom en välsignelse, Dom.
17 :2. Eufemistiskt kunde man ibland
uttala en välsignelse av Gud eller konungen, medan den egentliga meningen var att förbanna, t.ex. I.Kon.
21 :10-13 (bere~, övers. tala förgripligt
mot). Se inledningen till art. Hädelse.
Välsignelsen hade en framträdande
plats i Israels liv. Därför att den för
israeliten var mer än tomma ord, var
den starkt eftertraktad och högt värdesatt. Genom välsignelsen låter Gud en
människas gärning lyckas, S.Mos.
28:12; Ps. I :3, jfr 90:17. Välsignelsen
är intimt knuten till skapelsen, I.Mos.
1 :21 f.,27 f. När Gud välsignar, uttalar
han över sin skapelse det goda ord som
verksamt skapar välgång, frid (Sälom)
både timligt och andligt, och som ett
uttryck för människolivets enhet blir
både den enskildes och släktets samlade välsignelse överförd till efterkommande på olika sätt. Ofta utförs denna
vidareföring genom handpåläggning
eller med upplyftade händer, och då
vanligen i samband med viktiga familjehändelser som födelse, äktenskap,
död osv. För det samlade släktet bands
välsignelsen till menighetens gudstjänstsammankomster och till nationens upplevelser i krig och fred.
Välsignelsens innehåll i G.T. varierar efter de individuella förhållandena.
Skillnaden i framgång och lycka uppfattas som gradskillnad med hänsyn till
styrkan av välsignelsen. Men i alla
sammanhang är denna en livskraft som
får varje individs anlag att utveckla sig.
Medan David var rikare på välsignelse
än någon annan i Israels historia, så var
det Sauls tragedi att han miste sin
välsignelse.
I synnerhet gäller välsignelsen i G. T.
de personer som Gud utsett till särskilda redskap för sin frälsningsplan. De
enklaste och fullständigaste uttrycken
för Guds välsignelselöften är: »Jag skall
vara din Gud», l.Mos.17:7, och »Jag
skall vara med dig», 26:3. Israels speciella välsignelse sammanhänger med
Abrahams utkorelse. Från patriarktiden gick välsignelsen i arv till efterföljande släkten genom att Gud var
med sitt förbundsfolk. Guds löfte var
att alla folk skulle välsignas genom
Abraham, 12:3. Israel skulle därigenom som ett välsignat folk bli till
välsignelse för andra, J eS.19 :24.
Välsignelsen genom Abraham intar
en central plats i frälsningshistorien,
l.Mos.12:2 f.; Gal.3:8 f. I enlighet med
det löfte som var knutet till välsignelsen, uppfylldes Abraham med kraft
både andligt och timligt. Löftet om
välsignelsens vidareföring till alla jordens folk pekar framåt mot frälsningen
genom Messias.
Välsignelsen kom som personlig
gåva in i Israel i patriarktiden, och som

arv fördes den vidare inom familjen
och släkten, senare inom nationen och
folket. Välsignelsen var inte en exklusivt prästerlig funktion och förmån.
Mose välsignade de tolv stammarna,
S.Mos.33:1 ff., Josua välsignade dels
Kaleb, Jos.14:13, dels Rubens, Gads
och halva Manasse stam, 22:6 f., David
välsignade folket, 2.Sam.6:18, detsamma gjorde Salomo, l.Kon.8:14,SS.
När det gällde den välsignelse som
prästerna skulle uttala över Israels
barn, bestämde Gud själv den fasta
ordalydelsen sålunda: »Herren välsigne
dig och bevare dig. Herren låte sitt
ansikte lysa över dig och vare dig
nådig. Herren vände sitt ansikte till dig
och give dig frid», 4.Mos.6:23-26.
Denna formel gavs först ät Mose, v.22,
senare har den kallats den aronitiska
välsignelsen, jfr v.23.
Det är Gud själv som ger den
treledade aronitiska välsignelsen kraft
och innehåll. Den blir därför något
mer än en önskan människor emellan.
Den är en Guds handling. Den innehåller en gåva som meddelas mottagaren. Därför heter det: Tag emot välsignelsen!
Välsignelsens nådemedelskaraktär betyder absolut icke, att det
är fräga om en magisk verkan, det är
hela tiden underförstått, att församlingen mottar välsignelsens gåva i tro.
Det första ledet rymmer både en
timlig och en andlig välsignelse och
syftar på Guds faderliga omsorg för
kropp och själ, Guds vilja att bevara
sitt folk. Det andra ledet talar om
förlåtelse och nåd, det gäller syndaförlåtelse i Guds namn. Viktigt är att
märka att hela välsignelsen med uppräckta händer uttalades över församlingen efter de dagliga offren. Det
tredje ledet talar om frid, det pekar på
den Guds frid som är den största av
alla förmåner. Med Guds omsorg och
förlåtelse som grundval får församlingen som en följd av de två första
leden nu äga Guds frid. Denna frid
innebär, att det ömsesidiga förhällandet mellan Gud och människor är rätt
och gott.
På Jesu tid hade den aronitiska
välsignelsen sin fasta plats i tempelkulten. Vid den dagliga morgongudstjänsten trädde (mellan rökoffret och
brännoffret) de fem tjänstgörande
prästerna fram och uttalade 4.Mos.
6:22 ff. över folket med upplyftade
händer. I synagogan kunde präster lysa
välsignelsen över de närvarande; var
ingen präst tillstädes framsades den av
hela menigheten.
Varje böneformel som bOrjade med
en lovprisning av Gud, kallades en
berå~, välsignelse. Huvudbönen i
synagogan, den s.k. adertonbönen, har
18 benediktioner (välsignelser), och en
israelit måste bedja den tre gånger
dagligen. I synnerhet vid bordsbönen
uttalades välsignelseord. »Det är människan förbjudet att njuta något av
denna världen utan välsignelsebön»,
heter det i judiska föreskrifter. Hela
världen tillhör Gud, Ps.24:1, och endast den som mottar något med tack,
får det rättmätigt, i armat fall begår
han gudsrån. Särskilt vid påskmåltiden
spelade välsignelsebönen en stor roll.
N. T.
På linje med gammaltestamentligt
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H. Sebaot skall v. dem
Jes.19 :25
V.d vare du Egypten, mitt folk
19 :25
kallade jag bm och v.de bm
51 :2
ett släkte s. H. bar v.t
61:9
den s. då v.r sig i landet
65:16
skall v. sig i den sannfärdige
65:16
de äro ett släkte av H. v.de
65:23
hednafolken skola v. sig
Jer. 4:2
1 v.d är den s. förtröstar på H.
17 :7
1 H. v.e dig, du rättfärdighetens
31 :23
2 bliva nämnda, när man v.r
Sak. 8:13
3 såg upp till blm. och v.de
Matt.14:19
3 V.d vare han s. kommer, i H. naIim 21:9
3 V.d vare han s. kommer, i H. namn 23:39
3 Kommen, I min Faders v.de
25 :34
3 tog J. ett bröd och v.de
26:26
3 såg upp till himmelen och v.de Mark. 6 :41
8:7
3 när han hade v.t dessa bjöd han
4 b1indema på dem och v.de dem
10:16
3 V.d vare ban s. kommer, i H. namn 11:9
3 V.t vare vår fader Davids rike
11 :10
3 tog ban ett bröd och v.de det
14:22
3 V.d vare du bland kvinnor
Luk. 1 :42
3 och v.d din livsfrukt
1 :42
3 Simeon v.de dem och sade
2:34
3 V.en dem s. förbanna eder
6 :28
3 såg upp till himmelen och v.de
9 :16
3 V.d vare han s. kommer, i H. namn 13:36
3 V.d vare han s. kommer
19:38
3 tog brödet och v.de och bröt det
24 :30
3 lytte upp sina bänder och v.de
24:50
3 medan (J.) v.de dem, försvann han 24:51
3 V.d vare han s. kommer
Joh.12 :13
5 alla släkter på jorden v.de
Apg. 3:25
3 sänt bm för att v. eder
3 :26
3 V.en dem s. förfölja eder
Rom.12:14
3 v.en, och förbannen icke
12:14
3 smädade och v. likväl
l.Kor. 4:12
5 skola alla folk varda v.de
Gal. 3:8
3 s. låta det bero på tro v.de
3:9
6 V.d vare vår H., JK., Gud
Ef. 1:3
31 K. har V.t oss
1:3
3 jal skall rikligen v. dig
Hebr. 6 :14
3 Melklsedek s. v.de bm
7:1
3 och v.de (Abraham)
7:6
3 Gm tron v.de Jakob Josefs söner
11 :21
3 utan tvärtom v.en
I.Pet. 3:9
3 Med (tungan) v. vi H.
Jak. 3:9

VÄLSIGNELSE
Se även: Välsigna, lov, lovprisa, tacksägelse, bön, gudstjänst, påsk, nattvard, förbund, Abraham, Israel, utvälja, näd, välbehag, frid, frälsning,
gåva, liv, salig, handpåläggning, tro,
barnaskap, hälsning, hosianna,

Välsignelse - Välvilja
språkbruk understryker subst. eulogia,
att Guds välbehag är välsignelsens källa, och att hans välsignelseord är skapande och verksamma_ I Nya Testamentet understryks särskilt det andliga
goda som välsignelsen medför. Den
knyts samman med den kärlek, nåd
och frälsning som kommer genom
Jesus Kristus. Denna messianska välsignelse rymmer både rättfärdighet och
frid. Välsignelse 'Jlir i N.T. uttryck för
hela gudsuppenbarelsens fullkomning i
Kristus. Välsignelsen gäller inte bara
Israel utan är avsedd för alla människor. Den är icke ärftlig utan betingad
av gemenskapen med Kristus, genom
omvändelse och tro, Apg.3:25 f.
Välsignelsen är i speciell mening
bunden till Jesus och hans gärning.
Han är själv den välsignade som kommer, Matt.21:9 med par., han både
äger och ger välsignelse. I sin undervisning fördjupar Jesus välsignelsens innehåll i saligprisningarna, Matt.S:3-12;
Luk.6 :20-23. Dessa tillsäger de förmåner som evangeliet om Guds rike
ger. De av Gud Fadern välsignade, som
får ärva det av evighet beredda riket,
är de som i sitt liv visat, att de tror på
Jesus Kristus, Matt.2S :34 ff.
Välsignelse i form aven fridsönskan
var vanlig folklig hälsning. När Jesus
ber sina lärjungar använda denna hälsning, räknar han tydligen med fridsvälsignelsen ~om en realitet, Matt.
10:12-13. Fridsönskan är en ofta använd välsignelseform iN. T., t.ex. Luk.
24:36; Joh.20:19; Apg.IS:33.
I N.T. framhävs speciellt Jesu välsignelse av barnen, Mark. 10:16, och av
lärjungarna, Luk.24:S0 f. I båda fallen
meddelades verkliga gåvor, så som även
Andens gåvor senare meddelades genom handpåläggning, Apg.8:17; 2. Tim.
1 :6. Svaret från människorna kommer
i form av att välsignelsen sänds tillbaka
till Gud: välsignad (eller lovad) vare
Gud! Svaret blir hyllning av Gud.
Paulus ger fullt uttryck för detta
när han skriver: »Välsignad (eulogetos)
vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och
Fader, som i Kristus har välsignat
(eulogein) oss med all den himmelska
världens andliga välsignelse (eulogia)),
Ef.1 :3.
Denna välsignelse förmedlas alltså
genom Kristus. Den mottas och är
innesluten i gemenskapen med honom.
Det är inte Mose som är medlaren,
utan Messias. Välsignelsen av Abraham
skulle komma över folken genom
Kristus Jesus, Gal.3:14. Denna omfattande andliga välsignelse rymmer den
frälsningens gåva som består i att bli
befriad från förbannelsen, som är
lagens' straff för synd, S.Mos.27:26.
Grundvalen för denna gudomliga gåva
lades när Jesus som vår ställföreträdare
tog lagens straff på sig, 2.Kor.5 :21;
Kol.2 :14. Löftet i samband med Abrahams-välsignelsen ger därför på profetiskt vis uttryck för själva frälsningen i
Jesus Kristus, Rom.4:13-25. Medan
välsignelsen i mer inskränkt mening
först avsåg yttre levnadsförhållanden,
'omfattade den i vidare mening det inre
livet, gudsgemenskap och salighet. Man
kan därför inte skilja välsignelsen från
saligheten, ty som själ och kropp är
människan en enhet av det timliga och
det eviga. Sammantaget står välsig-

nelsen som inbegreppet av allt vad Gud
ger i Jesus Kristus, Gal.3:29; Rom.
8:31 f.; l.Mos.22:18. Allt det goda
Anden skänker blir från himmelen
givet de troende i Kristus, och vad det
vill säga, pejlar Paulus i Ef.1 :4-14, som
omfattar realiseringen av Guds frälsningsplan: I Kristus är vi utvalda, v.4,
har vi barnaskap (barnarätt), v.S, är vi
benådade, v.6, har vi förlossning (återlösning), v.7, har vi fått vår arvslott,
v.1l, och i honom har vi också undfått
den utlovade helige Ande, v.13 f.
Nattvardens gåvor rymmer Guds
välsignelse för alla som tar emot. Därför heter det i samband med nattvarden, att »välsignelsens kalk» är en
delaktighet av Kristi blod, I.Kor.
10:16, som pekar hän på hans döds
grundläggande betydelse för vår frälsning. Se: Nattvard.
Det fylligaste nytestamentliga uttrycket för välsignelse är den s.k.
apostoliska välsignelsen, 2.Kor.13:13.
Denna treledade välsignelse har tydlig
bakgrund i den gudomliga treenigheten
och kan betraktas som en apostolisk
utläggning av innehållet i den aronitiska välsignelsen, som ju också är
treledad (se ovan under G.T.).
Det första ledet, »Herrens, Jesu
Kristi, nåd», syftar på borttagandet av
synden som skiljer oss från Gud. Förlåtelsen sker på grundval av Jesu försoningsverk och kallas därför Kristi
nåd.
Det andra ledet, »Och Guds kärlek»
syftar på att vi skall få äga denna
kärlek som ett resultat av Kristi återlösningsverk. Gud visade sin kärlek
mot oss genom att han i Kristus
försonade världen med sig själv för att
vi skulle få evigt liv, 2.Kor.S:19; Joh.
3:16.
Det tredje ledet, »Och den helige
Andes delaktighet (gemenskap)), syftar på att Kristi återlösningsverk även
gör oss delaktiga i det nya liv som
verkas genom Guds Ande, Joh.3:5 f.
Detta liv är Guds barns liv under
Andens ledning, Rom.8:14-16, och det
. är en andlig gemenskap inom ramen av
de heligas samfund.
Den apostoliska välsignelsen i N.T.
blir på så sätt en uppfyllelse av den
aronitiska i G.T., och tillsammans ger
de ett fylligt uttryck för enheten och
sammanhanget i Guds välsignelse.
För de troende gäller den nya lagen:
de är kallade att välsigna även dem
som förbannar dem, och de får å sin
sida aldrig förbanna någon, Matt.S:44
med par., Rom.12:14; l.Kor.4:12. För
övrigt är att märka att adj. eulogetos, lovad, välsignad, brukas uteslutande om Gud och översätts: »Iovad»,
Luk.l :68; 2.Kor.1 :3; I.Pet.1 :3, »högtlovad», Mark.14:61; Rom. I :25; 9:5;
2.Kor.11 :31, eller »välsignad», Ef.I:3
(beträffande det sistnämnda stället, se
ovan).
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27-IIlustrerat Bibel·lexikon

Välsignelsen i gudstjänsten
Kultiskt spelar välsignelsen en viktig
roll i gudstjänstritualen både i gammaltestamentligt och nytestamentligt sammanhang. Som liturgiskt led har den
avseende både på den timliga välsignelsen och på den fullkomnade frälsningen och saligheten.
Den (grekisk- och rysk-)ortodoxa
och den romersk-katolska kyrkan har

utvidgat gränserna för sina rituella
handlingar genom att låta välsignel~en
omfatta icke endast personer utan
även föremål. Tanken är att vissa ting
kan tillföras gudomliga krafter som
kommer att göra dem mer gagneliga
för människorna, både materiellt och
andligt. Förutsättningen är att välsignelsen utförs av personer som har
fullmakt därtill och att det sker på rätt
sätt. Ett omfattande system av benediktioner , reningar och invigningar har
blivit resultatet av denna utvidgning av
välsignelsens ursprungliga omfång.
Mot denna praxis och sakramentuppfattning håller de protestantiska
kyrkosamfunden fast vid att välsignelse alltid bör ske i form av förbön eller
uttryckas som tack i form av lovprisning. Vidare understryks att Guds omsorg och välsignelse inte är bunden till
liturgiska formler eller till bestämda
kyrkliga handlingar. Men både den
aronitiska och den apostoliska välsignelsen har fått en naturlig plats i de
flesta protestantiska gudstjänstordningar. Guds välsignelse är grundläggande för Guds församling och för
varje Guds barn.
Välsignelse
Välsignad av Herren
Den som hör Guds röst, S.Mos.IS:
4-6. Den rättfärdige, Ps.5 :13. Den som
har rent hjärta, PS.24:5. Den som
unnar andra gott, Ords.22:9. Den som
fruktar Herren, Ps.l14:13; 128:4. Den
redlige, Ords.28:20. Den som förtröstar på Herren, J er.1 7 :7. Den som
sår rikligt, 2.Kor.9 :6.
VÄLSIGNELSE

l) beriikä, il J l J
välsigneise, lovprls~ing; av: båraJs:, se 2.
Beträffande välsignelse-ordens användning i G.T., se Välsigna l. Se: Lov 4,
Skänk 6, Välsigna 2.
2) biirak, I I J
pi. pris~, 10vä,T välsigna; i Hagg.2 :20
övers. giva välsignelse; l5al part. pass.
båruJs:, prisad, välsignad. l 5 .Mos.16:1 O
står ordagrant: såsom Herren, din Gud,
har välsignat dig; Jer.20:14 Den dag,
då min moder födde mig, må icke
bliva välsignad (båruk). Se vidare: Välsigna l.
3) utf.ord.
I Jes.S6:5 står ordagrant: bättre än
söner och döttrar.
4) eulog{a, €VAo"{ia
lovprisning; välsignelse; av: eulogeö, se
S. Ordet motsvarar närmast hebr. beråjs:å, se l. Beträffande 2.Kor.9:S ,6, se
Riklig 13. Se även: Lov 14.
5) eulogeö, €VAO"{€W
lova, prisa, välsigna; läsa välsignelsen
(över); i Hebr.ll :20 övers. giva sin
välsignelse åt; i 7:7 pass. övers. mottaga välsignelse. I l.Kor.1O:16 avses
den tacksägelse, som uttalades över en
av bägarna i den judiska påskmåltiden:
»Lovad (välsignad, båruJs:) vare du,
Herre, vår Gud, världens konung, som
har skapat vinträdets frukt» Ofr
Tacka 4). Se vidare: Lov IS, Välsigna 3.
6) chdris, XapL<:
behag; välvilja, ynnest; nåd. I Ef.4 :29
står ordagrant: för att det må giva nåd
till dem som höra. Se t.ex. Nåd 10,
Tack 2, Välbehaglig 12, Ynnest 5.
VÄLSIGNELSE
1 du (Abram) skall bliva en v.

1 förbannelse i stället för v.
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l.Mos.12:2

27 :12

2 Isak givit Jakob sin v.
1 med svek och tagit din v.

27 :30

27 :35
1 nu har han ock tagit min v.
27:36
1 Har du då ingen v. kvar för mig
27-:36
1 Har du allenast den enda von
27:38
1 hätsk mot Jakob för den vos skull
27:41
1 må han giva åt dig Abrahams vo
28:4
1 Ho vo vilade över allt han ägde
39 :5
49 :25
1 välsigna dig med vor från himo
1 vor från djupet .. ovor från bröst
49 :25
1 Din faders vor nå högt
49 :26
1 högre än mina förfäders vor
49 :26
1 gav han sin särskilda v.
49 :28
1 vo i dag komma över eder
2.Mos.32:29
1 bjuda min v. komma över
3.Mos.25:21
1 förelägger eder v. och
5.Mos.11:26
1 v., om I hören H. bud
11 :27
11 :29
1 berget Gerissim platsen för v.n
1 i mån av den vo Ho giver dig
12:15
2 den v. s. H. har givit dig
16:10
1 den v. s. Ho har givit dig
16:17
1 H. förvandlade förbalUlelse till v.
23:5
1 alla dessa v.r skola då komma
28:2
1 H. skall bjuda v.n vara med dig
28:8
1 över dig v.n och förbannelsen
30:1
1 förelagt dig v. och förbannelse
30:19
1 den v. gudsmalUlen Mose gav
33:1
1 riklig nåd och v. till fyllest
33:23
1 läste (Josua) upp ...v.n
Jos. 8 :34
1 gm din v. skall din tjänares
2.Sarn. 7:29
1 förbannelsen till v.
Neh.13:2
1 Den olyckliges v. kom över
Job 29 :13
1 över ditt folk komme din v.
Ps. 3:9
1 kommer hm till mötes med v.r
21:4
1 låter hm bliva till v. evinnerligen
21:7
1 skall undfå v. av H.
24:5
1 hs barn äro till v.
37:26
1 höstregnet höljer den med v.r
84:7
l han hade icke behag till v.
109:17
1 H. v. vare över eder
129:8
l där beskär H. v.
133:3
1 V.r komma över rättfärdiges
Ords.10:6
1 rättfärdiges åmiIUlelse lever i v.
10:7
1 Det är H. v. s. giver rikedom
10:22
1 Gm de redligas v. varder en stad
11 :11
1 över hs huvud kommer v.
11 :26
1 över dem skall komma v.
24:25
1 En redlig man får mycken v.
28 :20
1 till en v. på jorden
Jes.19 :24
1 min v. över dina telningar
44:3
3 en v. s. är förmer än söner och
56:5
1 Fördärva den icke, v. är däri
65:8
2 utan v. blive den dag
Jer.20:14
l!andet bliva till v.
Hes.34:26
1 regnskurar till v. skall det bliva
34:26
1 må bringa vo över ditt hus
44:30
1 lämnar kvar ngn v.
Joel 2:14
2 från deIUla dag giva v.
Hagg. 2 :20
1 och förbanna edra v.r
Mal. 2:2
1 och utgjuta över eder riklig v.
3:10
4 med K. v. i fullt mått
Rom.15:29
4 V.ns kalk
l.Kor.10:16
5 över vilken vi uttala v.n
10:16
4 skall ock skörda riklig v.
2. Kor. 9:6
4 den v. s. givits Abraham
Gal. 3:14
4 himmelska världens andliga v.
Ef. 1:3
6 till vo för dem s. höra det
4 :29
4 den jorden får v. från Gud
Hebr. 6:7
5 den ringare s. mottager v.
7:7
5 Gm tron gav jämväl lsak sin v.
11 :20
4 när han (Esau) ville få v.n
12 :17
4 skolen få v. till arvedel
1.Pet. 3:9
4 utgå v. och förbannelse
Jak. 3:10

VÄLSIGNELSEGÅVA
4 förbereda den rikliga v.

2.Kor. 9:5

VÄLSPUNNA
med v., starka tåg

Hes.27:24

VÄLSTÅND
hos dig kommer till v.

3.Mos.25:47

VÄLTRA
-vältra
avvältra Jos.5:9
VÄLTRA
v.de stenen från brunnens
l.Mos.29:3
V.t stenen från brunnens öppning
29:8
v.de stenen från brunnens öppning
29:10
V.en stora stenar framför
Jos.10:18
V.en fram en stor sten
l.Sam.14:33
de v. sig fram under murarnas
Job 30:14
den s. v.r upp en sten
Ords.26:27
Den s. v.r bort stenar
Pred.10:9
v. dig i aska
Jer. 6:26
v.en eder på marken, I väldige
25:34
v. dig ned från klipporna
51 :25
de v. sig i aska
Hes.27 :30
v.r jag mig i stoftet
Mika 1 :10
v.t en stor sten för ingången
Matt.27 :60
en H. ängel v.de bort stenen
28:2
ned på jorden och v.de sig
Mark. 9 :20
v.de en sten för ingången
15 :46
Vem skall åt oss v. bort stenen
16 :3
tvaget svin v.r sig åter
2.Pet. 2:22

VÄLVA
-välva
omvälva Ps.46:3
VÄLVA
s. him. v.er sig över jorden
5.Mos.11 :21
varför v. dina ögon så
Job 15:12
En rundel har han v. t ss. gräns
26:10
Förskräckelser v.s ned över mig
30:15
Kan du v. molnhimmelen så s. han
37:18

VÄLVlUA
I) philanthr6pös, t/>LAW() pwrrw<:
adv. människovänligt, vänligt, välvilligt; övers. med välvilja; av: phil anthröpos, människovänlig (av: philos,
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Välvillig - Vända
älskande; vän, och anthröpos, människa).
2) philanthrOpia, l/JiAav8 pwrrlo.
människokärlek, vänlighet, välvilja; av:
philånthröpos, se 1. Se: Kärlek 17.
VÄLVILJA
1 s. bemötte Paulus med v.
2 visade oss en icke vanlig v.

Apg.27:3
28:2

VÄLVILLIG

l) '11mä!, n t.?~.
fasthet, säkerhet, pålitlighet, trofasthet; sanning. Ordet står här tillsammans med Sålom, se vidare Vänlig 2. Se
t.ex. Sanning 3, Trohet 2, Varaktig 1.
2) philophrOTlÖs, l/J,>"ol/Jpovwc;
adv. vänligt, välvilligt; av: philophrön,
vänligt sinnad, vänlig (av: phllos, älskande; vän, och phren, sinne).
VÄLVILLIG
1 skrivelser, v.t avfattade
2 denne tog v.t emot o~

Est. 9:30
Apl.28:7

VÄMJAS
v. vid att dricka vatten ifrAn
vAr sjW v.es vid den usla föda
mina kläder måste v. vid mig
deras själ v.des vid all mat

2.Mos. 7:18
4.Mos.21:ö
Job 9:31
Ps.107:18

VÄMJEUG
och bliver eder v.t
det är för mia en v. spis
alla bord fulla av v.a spyor
v. lukt skall stJaa upp

4.Mos.11 :20
Job 6:7
Jes.28:8
Joel 2:20

VÄMJELSE
vara tID v. för allt kött

Jes.66:24

VÄN
Se även: Vänskap, väninna, nästa, frände, landsman, broder, förtrogen, umgänge, umgängelse, känna, kärlek,
älska, gemenskap, råd, frid, sällskap,
förbund, församling.
-vän
handelsvän Jes.47:IS
ovän Matt.S:43

vän», 7 :34. Mot slutet av sitt jordeliv
försäkrar han lärjungarna att han inte
längre betraktar dem som tjänare, utan
som vänner, ett uttryck för att de har
fått en plats i hans förtroliga gemenskap och råd, loh.lS:IS. De skall få
vara hans vänner om de gör vad han
bjuder dem, v.I4, ett privilegium och
en förpliktelse som uppenbarligen gäller de kristtrogna i alla tider, jfr v.l3.
Egendomligt nog blir även Judas,
förrädaren, av Jesus i Getsemane tilltalad med ordet »vän». Men att märka
är för det första, att Jesus (enligt
grundtexten) här inte säger »min vän»,
utan endast »väru>, och för det andra
att han använder ett ord, som återges
med grek. hetairos, vilket närmast betyder »kamrat», alltså ett svagare ord
för vän än det vanliga i N.T. (Philos).
En speciell betydelse har ordet
»våm> i 1.Mos.26:26, där Ahussat omtalas som konung Abimeleks »väru>,
och i 2.Sam.IS:37, där Husai nämns
som konung Davids »våm>. Dessa har
uppenbarligen varit sin konungs mest
förtroliga rådgivare. Särskilt tydligt
kommer denna betydelse fram i
I.Kon.4:2 fr., där Salomos förnämsta
ämbetsmän uppräkrias, och där Sabud,
Natans son, tituleras »konungens våm>,
v.S. Se även ordanalys nr 4. - Enligt
en del utläggare går. den om Pilatus
använda benämningen philos tou Kaisaros, »kejsarens våm>, i Joh.I9:12 tillbaka på lat. Amicus Ca:saris, som var
en officiell romersk hederstitel, vilken
gav innehavaren stora förmåner.
Vän

Olika slags vänskap

Vän, vänskap
Grundtextens vanligaste ord för »vän»
är hebr. rea', en som man umgås med;
nästa; anförvant; vän, och grek. ph/los,
kär, älskad; älskande; vän. Se för övrigt
ordanalyser under Vän, Väninna och
Vänskap.
God och trofast vänskap skattas
högt i Skriften. En god väns förnämsta
egenskap omtalas i Ords.I7:17: »En
väns kärlek består alltid». En väns
ömhet och välbetänkta råd gör hjärtat
glatt, 27:9. Till och med om han slår,
gör en sådan vän det i trofasthet, 27 :6.
Förhållandet mellan vänner kan i
många fall vara bättre än det mellan
personer som hör samman genom
blodsband: det fmns vänner som är
mer trogna än en broder, 18:24. Ett
gott exempel på detta är vänskapen
mellan Jonatan och David, l.Sam.
18:1.
Ett vänskapsförhållande mellan
Gud och människor antyds också. Sålunda blir Abralram benämnd som
Guds, Herrens, »vän», 2.Krön.20:7; Jes.
41:8 (grundtexten har här inte rea'
utan det till innebörden starkare
'ohe/;?, part. av 'öha/;?, älska). Se även:
Abraham, sp.I48. Även vanliga troende kunde i gamla förbundet kallas
Guds vänner, Ps.127:2. Jfr vad som i
Jak.4:4 sägs om världens vänskap och
Guds ovärIskap. Den som vill vara vän
med Gud kan inte samtidigt vara vän
med världen, jfr v.l-3; Uoh.2:lS-17.

betydelsen: vän. Se vidare: Älska l.
7) iät.}a', V
förnimma, märka; inse, förstå; känna. I
lob 24:1 står ordagrant: de som känna
(part. plur. av jåga') honom; övers.
hans vänner. Se t.ex. Känna 2, Vårda

Jesus omtalar Lasams som »vår
vän», loh.11:11, och vid ett tillfille
tilltalar han sina lärjungar med »mina
vännen>, Luk.I2:4. Av sina motståndare kallas han »publikaners och syndares
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Med världen, Jak.4:4. Kejsaren,
Joh.19:l2. Gud, lak.2:23. Kristus,
Joh.lS:I4 f. De heliga, 3.Joh.v.IS.
VÄN

1) merea',
= rea', se 2.

p~~

2) rea', EJ
en som man umgås med; nästa, anförvant; vän; av: rå'å, umgås med, ha
sällskap med. Beträffande benärpningen »konungens värn> (nia' hammäl~) i
l.Kon.4:33, se 4. Se t.ex. Fräride 4,
Landsman 2, Nästa l, Vederpart 2,
Älska 7.
3) iäqilj, 1'!:
älskad; vän. Se: Ljuvlig 5, Älska 3.

vänskap; av: wem, se Il. I Ps.SS:21
står Sålom i plur., och det synes där ha
betydelsen: de som vandrar i frid,
vänner. I Ps.4I:lO står: 'iS Sålom, frids
(el. vänskaps) man; i Jer.38:22; Ob.v.7
'anSe Sålom, frids (el. vänskaps) män; i
ler.20:1O '~os sålom, frids (el. vänskaps) människor. Se t.ex. Frid 1, Välbehållen 2, Välflird 1, Vänlig 2, Vänskap 1.

9) 'allup,

<j 1 ':; ~

förtrogen, bekant, vän. Se: Förtrogen 6, Menlös l.
10) dot.}, 1 i i
älskling, vän. Se: Frände 8, Kärlek 6.
11) salem, Cl? tO
vara fullständig~ hel el. oskadad; hif.
göra fullständig el. hel; bringa fred
(frid); här (med prep. 'e!, med) i
betydelsen: få (någon) att leva i frid
med (någon), göra (någon) vänligt sinnad mot (någon); övers. göra till
(någons) vänner. Se t.ex. Fred 4,
Frid 6, Fridsam 2, Fullborda 12, Upprätta 9, Vedergälla 2.

12) {ui/;?er, "'\? O
kamrat, medbroder. Se vidare: Medbroder 3.
14) ph/70S, l/Ji>..oc;
kär, älskad; älskande, som älskar; vän.
Ordet ingår i en mängd ord, se t.ex.
Barn 35, Broder 10, Genstridig 3, Hjärta 15, Kär 13, Kärlek 12,17, KärleksfullI, Man 45, Nitälska 8, Penningkär l,
Penningbegär l,
Självisk 2,
Tvist 6, Vishetslära l, Vällust 2, Välvillig 2, Vänskap 4. Jfr även Väninna 3.
15) hetalros, eraipoc;
kamrat, vän; i N.T. i vokativ (tilltalsform): hetaire, övers. min vän.
16) gnöstos, 'Yvworoc;
bekant, känd. Se vidare: Veta 23.
17) dnthröpos, äv8pwrroc;
människa; man; här vokativ: ånthröpe,
övers. min vän. Se vidare: Människa
14.
18) eir~ne, ELp1/V1/
fred; frid; i LXX och N.T. = hebr.
Sålom, se 8. I Hebr.11 :31 står: met'
eir~nes (=hebr. besålom), med fred el.
frid; övers. såsom vänner. Se: Fred 14,
Frid 7, Förlika 3.

2 För mina bröders och v.ners skull 122:8
127:2
9 s. övergivit sin unidoms v.
Ords. 2:17
2 rättfärdige visar v. tID rätta
12:26
6 den rike bar mlnp v.ner
14:20
11 IÖr ban fiender tID bs v.ner
16:7
9 en örontasslare gör v.ner oense
16:28
9 han gör v.ner oense
17:9
2 En v.s kärlek bestAr alltid
17:17
2 Den s. ävlas att f A v.ner
18:24
6 v.ner finnas, mer trogna än
18:24
2 Gods skaffar mlnp v.ner
19:4
2 arme övergiven av sm v.
19:4
2 alla äro v.ner tID den givmilde
19:6
1 draga sil hs v.ner bort
19:7
2 bs v. är kon\lll8en
22:11
2 icke för ofta i din v.s hus
25:17
6 V.nens sla8 givas I trofasthet
27:6
2 en v. s. giver välbetänkta råd
27:9
2,4 Din v. och din faders v.
27:10
12 vid dina v.ners hjordar
HV. 1:7
10 Min v. är för mig myrragömme
1:13
10 Min v. är för mia en klase
1 :14
10 Vad du är skön, min v.
1:16
10 sA är min v. bland yng!lngar
2:3
10 Hör, där är min v.
2:8
10 Lik en pseJl är min v.
2:9
10 Min v. belynner tala
2:10
10 Min v. är min och jag är bs
2:16
10 ströva lik en lasell, min v.
2:17
10 Må min v. komma tID sin lustglrd
4:16
10 Hör, dl klappar min v. pi dörren
5:2
10 Min v. räckte in sin hand _
5:4
10 stod upp för att öppna för min v.
5:ö
10 Si öppnade jal för min v.
5:6
10 men min v. var borta
5:6
10 om I finnen min v., sA sägen
5:8
10 är din v. förmer än andra v.ner
5:9
10 är din v. förmer än andra v.ner
5:9
10 Min v. är strAlande vit och röd
ö:10
10 SAdan är min v.
ö:16
10 Vart bar ban IAtt, din v.
5:17
10 Vart bar din v. tagit vligen
ö:17
10 Min v. bar "tt tID sin lustglrd
6:1
10 Jag är min v.s, min v. är min
6:2
10 vin s.litt Iiider ned i min v.
7:9
10 JIIII är min v.s
7:10
10 Kom, min v., lit oss Ii ut
7:11
10 At dill, min v. bar jag förvarat
7 :13
10 frAn öknen, stödd pA sin v.
8:5
12 v.nerna lyssna efter din röst
8:13
10 Skynda åstad, min v.
8:14
3 Jag vW sjunga om min v.
Jes. ö:1
10 min V.s sAnlom hs vln/llrd
ö:1
3 Min v. bade en vlnllArd
5:1
2 sA att v. (skall strida) mot v.
19:2
6 du ättling av Abraham, min v.
41:8
9 Min unidoms v. är du
Jer. 3:4
2 tage sil tID vara för sin v.
9:4
2 v.nen gAr omkring och förtalar
9:4
2 bandlar svikligt mot sin v.
9:ö
6 skräck för slla dina v.ner
20:4
6 begravas, jämte alla dina v.ner
20:6
8 mina v.ner vakta pi att jal
20:10
8 Dina v.ner sökte förleda dig
38:22
6 tröstar bland henne. v.ner
Klag. 1:2
6 Jag kallade pA mina v.ner
1:19
8 dina v.ner skola svika dig
Ob. v.7
2 fAr icke tro pAI1IP1 v.
Mika 7:5
14 publikanders och syndares v. Matt.11:19
15 Min v., jag gör dig ingen orätt
20:13
1ö Min v., huru bar du kommit bltin 22:12
1ö Min v.,lör vad du är här för att
26:50
16 sökte bland frlinder 000 v.ner Luk. 2:44
17 Min v.. dina synder äro dig
5:20
14 sände denne nlgra av sina v.ner
7:6
14 publikaners och syndares v.
7:34
14 Om l1IP1 av eder bar en v.
l1:ö
14 Käre v., lAna mia tre bröd
l1:ö
14 en av mina v.ner har kommit
11:6
14 av det skälet att ban är hs v.
11:8
14 jag sliger eder, mina v.ner
12:4
17 Min v., vem har satt mig tID
12:14
14 Min v., stig högre upp
14:10
14 inbjud icke dina v.ner eller
14:12
14 kallar tWhopa sina v.ner
1ö:6
141öra miglliad med mina v.ner
1ö:29
14 Skaften v.ner medelst Mamons
16:9
14 förrådda tID och med av v.ner
21:16
14 Herode. och PDatus blevo v.ner
23:12
16 alla (J.) v.ner stodo pi avstånd
23:49
14 brudgummens v. s. stAr där
Joh. 3:29
14 Lasarus, vAr v., bar somnat In
11:11
14 giver sitt liv för sina v.ner
15:13
14 I iren mina v.ner
15:14
14 v.ner kallar jag eder
15:16
14 sA är du icke kejsarens v.
19:12
14 kallat tWhopa närmaste v.ner API.10:24
14 asiarker s. voro (Paulus') v.ner
19:31
14 besöka sina v.ner där
27:3
18 tagit emot spejarna ss. v.ner Hebr.11:31
14 V.noma bil.. dill (Ga)us)
3.Joh. v.1ö
14 Hälsa v.nerna, var ocb en
v.15
14 (Abraham) kallad .Guds v..
Jak. 2:23
14 världens v., bliver Guds ovän
4:4

a åt sina v.ner medan de sova

8) salom, Cl \ ? tV
helt el. oskadat T tillstånd, hälsa; ordning, fred (frid), säkerhet, trygghet;
ostört förhållande mellan människor,

VÄN
1 med Ahusat, sin v.
1.Mos.26:26
2 gick Juda med sin v. HIra
38:12
2 kWinlen med sin v. aduUamiten
38:20
2 broder eller v. eller
2.Mos.32:27
2 din v. vill förleda dig
ö.Mos.13:6
3 H. v. är ban
33:12
2 en del av bytet tID v.ner
1.Sam.30:26
1 barmbärtigbet mot bs v.ner 2.Sam. 3:8
2 Amnon bade en v. s. hette Jonadab 13:3
4 gick Huss!, Davids v .. In
1ö:37
4 arkiten Huss!, Davids v.
16:16
2 visar din kärlek mot din v.
16:17
2 icke följt med din v.
16:17
5 Var 000 en s. är Joabs v.
20:11
4 Sabud ...var konungensv.
1.Kon.44:5
6 Hiram hade alltid varit Davids v.
ö:1
2 blodsförvanter eller bs v.ner
16:11
2 arkiten Huss! var kon. v.
1.Krön.27:33
6 åt Abrahams, din v.s, säd
2.Krön.20:7
6 (Ussia) var en v. av åkerbruk
26:10
6 (Haman) lit hämta sina v.ner Est. ö:10
6 sade bs v.ner tID hm
5:14
6 när Haman förtäljde för sina v.ner 6:13
2 tre v.ner tID Job fin&o
Job 2:11
1 röna ba.rmhlirti&het av sin v.
6:14
2 lären I väl köpsll om eder v.
6 :27
2 måste jag vara Atlöje för min v.
12:4
2 Mina v.ner hava mig tID åtlöje
16:20
2 s. förrAder v.ner tID plundring
17:ö
2 misskund med mia, I mina v.ner
19:21
7 bs v.ner ej skAda hs hämndedaaar 24:1
2 mot bs tre v.ner upptändes vrede 32:3
2ja ock dina v.ner med dig
35:4
2 Min vrede mot dig och dina v.ner 42:7
2 dl Job bad för sina v.ner
42:10
2 ss. gällde det min v.
PS.3Ö:14
2 Mina v.ner och fränder
38:12
8 min v. lyfter mot mig sin bil
41 :10
9 min v. och förtrogne
55:14
8 Den mannen bär händer pi sin v. 5ö :21
3 att dina v.ner mA varda räddade
60:7
6 Du bar drivit v. 000 frände bort
88:19
3 dina v.ner mi varda räddade
108:7

VÄNDA
v.e sina blickar mot Sodom
1.Mos.18:16
att jag mA v. mil it annat hill
24:49
de v.e huvudena mot strimmigt
30:40
(Josef) v.e sig bort och grät
42:24
v.e (Josef) sil iter tID dem
42:24
sin sida skall han v. mot Sidon
49:13

6262

6263

6264

4) re'ä, il p. J
vän; av rå'ä, se 2. I Ords.27:1O har
J.cere: rea', se 2. För övrigt förekonpner
re'ä end. i uttrycket re'ä harnmäl~,
konungens vän, vilket betecknar ett
högt stat~bete (i I.Kon.4:33 står:
rea'harnmälä~:). Jfr Väninna 2.

5) IJäpe~,

r RO

(med prep. be) ha behag el. lust till, ha
kär, älska; här övers. vara (någons) vän.
Se t.ex. Täckas 9, Åstunda 6.

6) 'öhab, :l il ~
älska, iycka- ~m; här part. 'oheb

J:

1.

VÄNDA
-vända
avvända Job 33:17
förvända Gal. 1 :7
omvända l.Kon.8:3S
återvända l.Mos.43:l4
VÄNDA
Uppdelning: vända, vända om, vända tIDbaka, vända åter.

Vända
v.er sig med bön till ngn annan
6:12
Då v.e jag mitt ansikte till H. Gud
9:3
lät din vrede och förtörnelse v. sig
9:16
när du v.e ditt hjärta till att söka
10:12
v. sig mot öländerna
11:18
v. sig till sitt eget lands fästen
11:19
de v. sig till andra gudar
Hos. 3:1
Mitt hjärta v.er sig i mig
11:8
min vrede har vänt sig ifrån dem
14:5
Solen skall v.s i mörker
Joel 2:31
jag skall v. min hand mot Ekron Am. 1:8
s. Israels hus plägar v. sig till
6:1
H. ögon äro v.a mot detta syndiga rike 9:8
v.er sig ifrån sin vredes glöd
J ona 3:9
jag skall v. mig mot dig
Nab. 2:13
jag skall v. mig mot dig
3:5
v.en I eder icke till mig
Hagg. 2:18
vill v. min hand mot de svaga
Sak.13:7
v. fädernas hjärtan till barnen
Mal. 4:6
vänd ock den andra till åt hm
Matt. 5:39
vänd dig icke bort ifrån den s. vill
5 :42
v.e han sig till den lame
Mark. 2:11
v. fädernas hjärtan till barnen
Luk. 1 :17
Maria...v.e därefter hem igen
1 :56
v.e hem igen, stannade gossen Jesus
2:43
skolen I v. mot mig det ordet
4:23
härmed v.e (J.) sig till den lame
5:24
så v.e han sig åt kvinnan och sade
7 :44
Sedan v.e han sig till lärjungarna
10:23
och v.e hem igen
23:48
v.e de hem igen och redde till
23 :56
eder bedrövelse v.s i glädje
Joh.16:20
Solen skall V.s i mörker
Apg. 2:20
v.e sig mot Egypten
7 :39
v.e Gud sig bort och prisgav dem
7 :42
v.e (Petrus) sig mot den döda
9:40
v. vi oss nu till hedningarna
13 :46
v.e (Paulus) sig ifrån dem
19:9
uppmanat judar och greker v. sig till 20:21
sitt sinne vänt till vad köttet
Rom. 8:5
sitt sinne vänt till vad A. tillhör
8:5
icke edert sinne vänt till vad högt
12:16
v.en eder till nytt evangelium
Gal. 1:6
vänt till det s. hör jorden till
Fil. 3:19
edert sinne vänt till det s. är
Kol. 3:2
vänt sin håg till fåfängligt
1. Tim. 1:6
vänd dig bort ifrån de oandliga
6:20
alla hava vänt sig ifrån mig
2. Tim. 1 :15
v.e sig bort ifrån orättfärdighet
2:19
Vänd dig bort ifrån sådana
3:5
v. sina öron från sanningen
4:4
i stället v. sig till fabler
4:4
s. v. sig från sanningen
Tit. 1:14
om vi v. oss ifrån (J.)
Hebr.12:25
v.e sig bort ifrån det s. är ont
l.Pet. 3:11
H. ögon äro v.a till rättfärdiga
3:12
alla skola v. sig till bättring
2.Pet. 3:9
v.en edra blickar till den
Jak. 2:3
Edert löje v.e sig i sorg
4:9
de v.e sig icke ifrån belätena
Upp. 9 :20

mana dem att v. om ifrån fördärvet
36:10
v.e om på stridens dag
Ps.78:9
v.e om och sökte Gud
78:34
de v.e om. lika en båge s. sviker
78:57
V.en om och akten på min
Ords. 1 :23
Vänd om, vänd om. du brud
HV. 6:12
vänd om. vänd om, så vi få se på dig
6:12
Om I v.en om och ären stilla
Jes.30:15
Så v.en nu om till (H.)
31:6
Vänd om till mig, jag förlossar dig
44:22
Den ogudaktige ... v.e om till H.
55:7
Vänd om, Israel, säger H.
Jer. 3:12
V.en om, I avfälliga barn
3:14
Så v.en nu om, I avfälliga barn
3:22
då de ej ville v. om från sina vägar
15:7
V.en därför om, var och en
18:11
de vapen ... dem skall jag v. om
21:4
förmå dem att v. om från sin onda
23:22
när de sade: V.en om
25:5
Kanhända skola de v. om
26:3
I haven nyss vänt om
34:15
V.en om, var och en från sin onda
35 :15
Kanhända skall Juda hus v. om
36:3
Kanhända skola de då v. om
36:7
de v.e om, hela skaran
41:14
till flykten utan att v. sig om
46:5
också de v. då om och fly
46:21
v.en om. gömmen eder djupt nere
49:8
(Damaskus) v.er sig om till flykt
49:24
må envar nu v. om till sitt folk
50:16
icke v.er om från ogudaktighet
Hes. 3:19
v.er om från sin rättfärdighet
3:20
icke v.er om från sin onda väg
13:22
V.en om. ja, v.en eder bort ifrån
14:6
v.en edra ansikten bort
14:6
att han v.er om från sin väg
18:23
v.er om från sin rättfärdighet
18:24,26
v.er om från den ogudaktighet
18:27
v.e om från alla de överträdelser
18:28
V.en om. ja, v.en eder bort ifrån
18:30
på det att han må v. om
33:9
icke v.er om ifrån sin väg
33:9
att den ogudaktige v.er om från
33:11
Så v.en då om, ja, v.en om från
33:11
v.er om från sin ogudaktighet
33:12
sedan v.er om från sin synd
33:14
v.er om från sin rättfärdighet
33:18
v.er om från sin ogudaktighet
33:19
Då skall han v. om
Dan. 11 :30
låtom oss v. om till H.
Hos. 6:1
de v. icke om till H., sin Gud
7:10
De v. om, men icke till den s. är
7:16
Så vänd nu om till din Gud
12:6
Vänd om, Israel, till H.
14:2
nu mån Iv. om till mig
Joel 2:12
v.en om till H., eder Gud
2:13
Måhända v.er han om och ångrar sig
2:14
v. om från sin onda väg
Jona 3:8
kanhända v.er Gud om och ångrar sig
3:9
v.e om från sin onda väg
3:10
Nej, ingen v.er sig om
Nab. 2:8
V.en om till mig, säger H.
Sak. 1:3
så vill jag v. om till eder
1:3
V.en om från edra onda vägar
1:4
måste v. om och säga
1:6
V.en om till mig
Mal. 3:7
så vill jag v. om till eder
3:7
Varutinnan skola vi v. om
3:7
sedan v. sig om och sarga eder
Matt. 7:6
Då v.e J. sig om
9:22
Men han v.e sig om och sade till
16:23
v.e han sig om i folkhopen
Mark. 5:30
Men han v.e sig om
8:33
v.e sig om och sade till folket
Luk. 7:9
v.e han sig om och tillrättavisade
9:55
han v.e sig om och sade till dem
14:25
Då v.e H. sig om och såg på Petrus
22:61
Då v.e J. sig om till dem och sade
23:28
Då v.e J. sig om
Joh. 1 :38
v.e (Maria) sig om och fick se J.
20:14
Då v.e (Maria) sig om och sade
20:16
När Petrus v.e sig om
21 :20
Paulus v.e sig om
Apg.16:18
vänt om till edra själars herde
l.Pet. 2:25
v.e mig om för att se
Upp. 1:12
när jag v.e mig om. fick jag se
1:12

v.e (Mose) sig åt alla sidor
2.Mos. 2:12
Då v.e sig Mose åter till H.
5:22
v.e de sig mot öknen
16:10
han må v. sig till dem
24:14
de hava sina ansikten v. mot varandra 25:20
skola keruberna v. sina ansikten
25:20
kant s. är vänd inåt mot efoden
28:26
Vänd dig ifrån din vredes glöd
32:12
sina ansikten v. mot varandra
37:9
mot nådastolen v.e keruberna
37:9
kant s. var vänd inåt mot efoden
39:19
v. mitt ansikte mot hm
3.Mos.17:10
icke v. eder till avgudar
19:4
I skolen icke v. eder till andar
19:31
v. mitt ansikte mot den mannen
20:3,5
v.er sig till andar s. tala gm
20:6
skall jag v. mitt ansikte mot hm
20:6
jag skall v. mig till eder och göra
26:9
Jag skall v. mitt ansikte mot eder
26:17
H. v.e sitt ansikte till dig
4.Mos. 6:26
De gråta ju och v. sig mot mig
11:13
när Aron v.e sig till Mirjam
12:10
v.en eder i morgon åt annat håll
14:25
I haven vänt eder bort ifrån H.
14:43
v.e dessa sig mot uppenbarelsetältet
16:42
v.e de sig åt annat håll
21 :33
Bileam v.e sitt ansikte mot öknen
24:1
H. vredes glöd v.s ifrån Israel
25:4
Då I nu v.en eder bort ifrån (H.)
32:15
V.en eder nu åt annat håll
5.Mos. 1:7
I själva mån v. eder åt annat håll
1:40
Sedan v.e vi oss åt annat håll
2:1
v.en eder nu mot norr
2:3
Vi v.e oss nu åt annat håll
2:8
Sedan v.e vi oss åt annat håll
3:1
H. må v. sig ifrån sin vredes glöd
13:17
fördenskull v.er sig bort ifrån dig
23:14
vars bjärta v.er sig bort ifrån H.
29:18
om ditt hjärta v.er sig bort
30:17
de hava vänt sig till andra gudar
31 :18
de skola v. sig till andra gudar
31 :20
v.e sig H. ifrån sin vredes
Jos. 7:26
v.e sig mot sina förföljare
8:20
hälften vänd mot berget Gerissim
8:33
v.e (gränsen) sig åt Kislot-Tabors
19:12
v.e den sig åt öster till Bet-Dagon
19:27
gränsen v.e sig till Rama
19:29
sedan v.e sig gränsen till Hosa
19:29
gränsen v.e sig västerut till
19:34
då I nu vänt eder bort ifrån H.
22:16
Viljen I nu v. eder bort ifrån H.
22:18
att vi vilja v. oss bort ifrån H.
22:23
att vi v. oss bort ifrån H.
22:29
om I v.en eder bort ifrån hm
23:12
så skall (H.) v. sig bort
24:20
Då v.e sig H. till (Gideon)
Dom. 6:14
(kornbrödskakan) v.e upp och ned på 7 :13
v.e H. den enes svärd mot den andre
7:22
Sedan v.de (Dan) sig åt annat håll
18:21
Israels män v.e ryggen i striden
20:39
Då v.e de övriga sig mot öknen
20:45
av dem s. v.e sig mot öknen
20:47
vart (Saul) v.e sig
1.Sam.14:47
(Saul) har vänt sig bort ifrån mig
15:11
Sedan v.e (David) sig ifrån hm
17 :30
(Abner:) Vänd dig åt annat håll 2.Sam. 2:21
v.er dig till en sådan död hund
9:8
konungens hjärta vänt mot Absalom 14:1
Israels män v.nt sina hjärtan till
15:13
v.e sig kvinnan till allt folket
20:22
Må din hand v. sig mot mig
24:17
överallt dit du v.er dig
loKon. 2:3
12 oxar, tre v. mot norr
7:25
tre v. mot väster, tre v. mot söder
7:25
tre v. mot öster
7:25
deras bakdelar voro alla v. inåt
7 :25
vänd dig till din tjänares bön
8:28
dina ögon v. mot detta hus
8:29
din tjänare vänd mot denna plats
8:29
ditt folk Israel v. mot denna plats
8:30
bedja, v. mot denna plats
8:35
beder, vänd mot detta hus
8 :42
ditt folk v. i riktning mot den stad
8:44
v. i riktning mot sitt land
8:48
dina ögon v. till din tjänares
8:52
(Ahab) v.e hort sitt ansikte
21:4
v.e sig därför till anfall mot hm
22:32
(Ahab) stod vänd mot arameerna
22:35
(Jehu:) Vänd, och följ efter
2.Kon. 9:18
Vänd, och följ efter mig
9:19
Men H. v.e sig till dem
13:23
v.e (Hiskia) sitt ansikte mot väggen
20:2
v.er det upp och ned
21:13
ingen hade vänt sig till H.
23:25
Dock v.e H. sig icke ifrån
23:26
må din hand v. sig )]lot mig
1.Krön.21:17
Så v.en edert hjärta till att söka
22:19
H., vänd deras hjärtan till dig
29 :18
med ansiktena v.a inåt
2.Krön. 3:13
tre (oxar) v.a mot norr
4:4
tre v.a mot väster, tre v.a mot söder
4:4
och tre v.a mot öster
4:4
hakdelar voro alla v.a inåt
4:4
vänd dig till din tjänares bön
6:19
öppna och v.a mot detta hus
6 :20
beder, vänd mot denna plats
6:20
uppsända, v.a mot denna plats
6:21
bedja, v.a mot denna plats
6:26
beder, vänd mot detta hus
6:32
v.a i riktning mot denna stad
6:34
bedja, v.a i riktning mot sitt land
6:38
v.e sina hjärtan till att söka
11:16
v.e sig H. vrede Ifrån hm
12:12
v.e icke sitt hjärta till att söka H.
12:14
Gud v.e dem bort ifrån (Josafat)
18:31
(Ahab) upprätt. vänd mot arameerna 18:34
Josafat v.e välbehållen hem igen
19:1
vänt ditt hjärta till att söka Gud
19:3
v.e sin håg till att söka H.
20:3
v.e sig mot fiendernas hop
20:24
folket icke vänt sina hjärtan till
20:33
prästerna v.e sig till (Ussia)
26:20
v.e sitt ansikte bort ifrån H. boning
29:6
och v.e hm ryggen
29:6
hs vredes glöd må v. sig ifrån oss
29:10
bs vredes glöd må v. sig ifrån eder
30:8
icke v. sitt ansikte ifrån eder
30:9

vänt sitt hjärta till att söka Gud
30:19
vänt assyriske konungens bjärta
Esr. 6;22
Esra hade vänt sitt bjärta till
7 :10
vänt sig till Guds lag
Neh.10:28
fastän det v.e sig så
Est. 9:1
Må den dagen v.s i mörker
Job 3:4
vilken av de heliga kan du v. dig
5:1
innan du v.er din blick ifrån mig
7:19
Må han blott v. av ifrån mig sitt ris
9:34
vänd då din blick ifrån henne
14:6
i det du v.er ditt raseri mot Gud
15:13
de s. voro mig kärast hava vänt sig
19:19
envar eländig v.er då mot hm sin hand 20:22
ej v.er dig till vad fördärvligt är
36:21
min ära vara vänd i smälek
Ps. 4:3
vänd mot ditt heliga tempel
5:8
s. icke v.er sin själ till lögn
24:4
Vänd dig till mig och var mig nådig
25:16
H. öga är vänt till dem s. frukta hm
33:18
Vänd dig bort ifrån det s. är ont
34:15
H. ögon äro vända till rättfärdiga
34:16
Vänd dig bort ifrån det s. är ont
37 :27
Vänd av ifrån mig din pläga
39:11
Vänd ifrån mig din blick
39:14
icke v.er sig till dem s. äro stolta
40:5
Vänd bort ditt ansikte
51 :11
icke vänt ifrån mig sin nåd
66:20
vänd dig till mig
69:17
därför v.er sig deras folk till dem
73:10
Vänd dina steg till den plats
74:3
v. min hand mot deras ovänner
81 :15
v.e dig ifrån din vredes glöd
85:4
Vänd dig till mig och var mig nådig
86:16
Jag v.er mitt öga ej till det s.
101:3
vänt sig till de utblottades bön
102:18
v.e till att hata hs folk
105:25
Vänd bort mina ögon
119:37
Vänd bort ifrån mig den smälek
119:39
v.er mina fötter till dina
119:59
Till mig må de v. sig s. frukta dig
119:79
Vänd dig till mig och var mig nådig 119:132
tillbedja, vänd mot ditt heliga
138:2
ogudaktigas väg v.er han i villa
146;9
vänd din fot bort ifrån ont
Ords. 4:27
Vänd ditt hjärta till tuktan
23:12
Dörren v.er sig på sitt gångjärn
26:14
den late v.er sig i sin säng
26:14
Om ngn v.er bort sitt öra
28:9
vänd icke dina vägar till dem s.
31:3
Vinden v.er sig så mot norr
Pred. 1:6
den v.er sig och v.er sig
1:6
jag v.e mitt hjärta till att begrunda
1:13
v.e mitt hjärta till att förstå
1:17
när jag så v.e mig till att betrakta
2:11
alltså v.e mig till att jämföra
2:12
När jag v.e mig med mitt hjärta
7:26
v.e mitt hjärta att förstå vishet
8:16
Vänd bort ifrån mig dina ögon
HV. 6:4
J~ vill v. min hand emot dig
Jes. 1:25
de skola v. blicken uppåt
8:21
båda tillhopa v. sig mot Juda
9:21
Vid allt detta v.er bs vrede icke
9:21
min vrede skall v. sig
10:25
v. de då hem
13:14
Jakobs härlighet v.es i armod
17:4
ej v. sin blick till de altaren
17:8
V.en blicken ifrån mig
22:4
s. ej v. sin blick till Israels Helige
31:1
v.e Hiskia sitt ansikte mot väggen
38:2
V.en eder till mig
45:22
den s. v.e sig ifrån det onda
59:15
de v. ryggen till mig
Jer. 2:27
min själ ej v.er sig ifrån dig
6:8
min själ dock icke v. sig till
15:1
onda väsende mot vilket jag v.e mitt 18:8
vänt mitt ansikte mot denna stad
21:10
jag skall v. mig mot dig
21 :13
med välbehag v. mitt öga till dem
24:6
sedan jag vänt mitt sinne
31 :19
mätsnöret v.s mot Goa
31 :39
De v.e ryggen till mig
32:3a'
v. mitt ansikte mot eder
44:11
Huru v.er icke Moab ryggen till
48:39
hitåt skola deras ansikten vara v.
50:5
jag skall v. mig mot dig
50:31
hs tankar äro v.a mot Babel
51:11
jag skall v. mig mot dig
51:25
hjärta v.er sig i mitt bröst
Klag. 1 :20
mot mig v.er han sin hand
3:3
Må han v. kinden åt den s. slår
3:30
behövde de icke v. sig
Hes. 1:9
när de gingo, behövde de icke v. sig 1:12.17
vänd ditt ansikte emot den
4:3
du skall v. ditt ansikte mot Jerus.
4:7
icke kan v. dig från den ena sidan
4:8
utan skonsamhet v. bort mitt öga
5:11
vänd ditt ansikte mot Israels berg
6:2
jag skall v. bort mitt ansikte
7:22
män s. v.e ryggarna åt H. tempel
8:16
de behövde icke v. sig när de gingo
10:11
utan att de behövde v. sig
10:11
vänd ditt ansikte mot landsmaninnor 13:17
v. mitt ansikte mot den mannen
14:8
Jag skall v. mitt ansikte mot dem
15:7
när jag v.er mitt ansikte mot dem
15:7
dess rankor skulle v. sig till hm
17:6
vänd ditt ansikte söderut
20:46
vänd ditt ansikte mot Jerusalem
21:2
Se, jag skall v. mig mot dig
21:3
skall mitt svärd v. sig mot allt kött
21:4
v.e sig hennes själ ifrån dem
23:17
v.e sig min själ ifrån henne
23 :18
likasom den vänt sig ifrån hennes
23:18
dem s. din själ vänt sig ifrån
23:22
s. din själ vänt sig bort ifrån
23:28
vänd ditt ansikte mot Ammons barn 25:2
vänd ditt ansikte mot Sidon
28:21
vänd ditt ansikte mot Farao
29:2
när de v. sig till (egyptierna)
29:16
vänd ditt ansikte mot Seirs berg
35:2
jag skall v. mig till eder
36:9
vänd ditt ansikte mot Gog
38:2
v. din hand mot ödemarker
38:12
den enes svärd vänt mot den andres
38 :21
Han v.e sig mot västra sidan
42:19
v.e sig Daniel med kloka ord
Dan. 2:14
v.er sig med bön till ngn annan
6:7

VÄNDA (om)
v.e de om och kommo till
loMos.14:7
v.e Esau om. samma dag
33:16
Farao v.e om och gick hem
2.Mos. 7 :23
(Mose) v.e sig om och gick ut
10:6
H. v.e om vinden
10:19
till Israels barn att de skola v. om
14:2
Mose v.e sig om och steg ned
32:15
v.e om till Pi-Hahirot
4.Mos.33:7
v.e jag mig om och steg ned
5.Mos. 9:15
v.e jag mig om och steg ned
10:5
männen från Ai v.e sig om
Jos. 8 :20
v.e de om och angrep o ajiterna
8 :21
v.en nu om och gån hem
22:4
v.e sig Dans barn om och frågade Dom.18:23
v.e (Mika) om och drog tillbaka
18:26
kommo de att v. sig om
20:40
När då Israels män åter v.e om
20:41
de v.e om för Israels män
20 :42
V.en om och gån hem igen
Rut 1:8
V.en om, mina döttrar
1:11,12
Om I viljen v. om till H.
l.Sam. 7:3
I det (Saul) nu v.e sig om
10:9
hade vänt om och dragit ned
15:12
När nu Samuel v.e sig om för att gå
15:27
Då v.e Davids män om och gingo
25:12
Låt mannen v. om
29:4
När (Saul) då v.e sig om
2.Sam. 1:7
Då v.e Abner sig om och sade
2:20
Vänd om och gå dina färde
3:16
Då v.e (Paltiel) om
3:16
Vänd om och stanna hos den s. är kon.15:19
folket allenast att v. o m ·
23:10
v.e konungen (Salomo) sig om loKon. 8:14
om I och edra barn v.en om
9:6
v.e hon om och for till sitt land
10:13
de v.e om och gingo sin väg
12:24
Jag kan icke v. om med dig
13:16
v.e Jerobeam icke om från sin onda
13:33
i det att du v.er om deras hjärtan
18:37
v.e de om och läto (Josafat) vara
22:33
(Elisa) v.e så om och ställde
2.Kon. 2:13
När han då v.e sig om
2:24
Då v.e (Gehasi) om och gick
4:31
Så v.e (Naaman) om och for sin väg
5:12
v.e om från sin vagn och gick emot
5:26
V.en om från edra onda vägar
17:13
vänd om och lämna mig i fred
18:14
Vänd om och säg till Hiskia
20:5
David v.e om för att hälsa
loKrön.16:43
Då Ornan nu v.e sig om
21 :20
Sedan v.e konungen sig om
2.Krön. 6:3
Men om I v.en om
7:19
v.e hon om och for till sitt land
9:12
lyssnade till H. ord och v.e OJTl
11:4
När då Juda män v.e sig om
13:14
v.e de om och läto (Josafat) vara
18:32
I Israels barn, v.en om till H.
30:6
han må v. om till den kvarleva
30:6
Ty om I v.en om till H.
30:9
han skall icke v. sitt ansikte
30:9
om I v.en om till hm
30:9
i stället för att v. om och lämna
35:22
om I v.en om till mig
Neh. 1:9
V.en om!
Job 6:29
v.en om, ty min sak är rättfärdig
6:29

VÄNDA (tillbaka)
Vänd tillbaka till din fru
1.Mos.16:9
Abraham v.e tillbaka hem
18:33
v.e tillbaka till filisteernas
21 :32
v.e Abraham tillbaka till sina tjänare 22:19
Vänd tillbaka till dina fäders land
31:3
vänd tillbaka till ditt fädernesland
31 :13
Vänd tillbaka till ditt land
32:9
v.e tillbaka till sina bröder
37 :30
och v.e tillbaka till staden
44:13
v.e (Josef) tillbaka till Egypten
50:14
v.e Mose tillbaka till Jeter
2.Mos. 4:18
Låt mig v. tillbaka till mina bröder
4:18
Vänd tillbaka till Egypten
4:19
När du nu v.er tillbaka till Egypten
4:21
kunde v. tillbaka till Egypten
13 :17
så att vattnet v.er tillbaka
14:26
mot morgonen v.e havet tillbaka
14:27
vattnet s. v.e tillbaka övertäckte
14:28
lät H. havets vatten v. tillbaka
15:19
v.e Mose tillbaka till lägret
33:11
då v.e Aron tillbaka till (Mose)
34:31
efter 40 dagar v.e de tillbaka
4.Mos.13:26
v. tillbaka till Egypten
14:3
anförare och v. tillbaka till Egypten
14:4
Sedan v.e Aron tillbaka till Mose
16:50
så vill jag v. tillbaka
22:34
Bileam v.e tillbaka hem
24:25
Vi skola icke v. tillbaka hem
32:18
om I alltså v.en tillbaka
32:22
v. tillbaka till fristaden
35:25
v. tillbaka till den ort
35:28
före prästens död få v. tillbaka
35 :32
v.en I tillbaka och gräten
5.Mos. 1 :45
mån I v. tillbaka till besittningar
3 :20
V.en tillbaka till edra tält
5:30
om morgonen v. tillbaka
16:7
så må han v. tillbaka hem
20:5,6,7,8
Sedan mån I v. tillbaka
Jos. 1:15
deras förföljare hade vänt tillbaka
2:22
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Väninna - Vänta
Sedan v.e de båda männen tillbaka

2:23

Jordans vatten v.e tillbaka

4:18

då v.e hela Israel tillbaka till Ai
8 :24
Josua v.e tillbaka till lägret
10:15
v.e allt folket välbehållet tillbaka
10:21
v.e Josua med hela Israel tillbaka
10:38.43
v.e Josua tillbaka och intog Hasor
11:10
v.en &~dan tillbaka till mig
18:8
sedan må dråparen v. tillbaka
20:6
V.en tillbaka till edra hyddor
22:8
Så v.e Rubens barn.o.tillbaka
22:9
v.e Pinehas tillbaka från Rubens
22:32
när domaren dog v.e de tillbaka Dom. 2:19
själv v.e (Ehud) tillbaka
3:19
fruktar så må han v. tillbaka hem
7:3
v.e 22.000 man av folket tillbaka
7:3
v.e (Gideon) tillbaka till Israels
7:15
Gideon v.e tillbaka från striden
8:13
v.e hon tillbaka till sin fader
11 :39
v.e (Simson) tillbaka för att hämta
14:8
v.e tillbaka till sin faders hus
14:19
v.e Israels män tillbaka till
20:48
Så v.e nu Benjamin tillbaka
21:14
v. tillbaka från Moabs land
Rut 1:6
din svägerska har vänt tillbaka
1 :15
Sök icke intala mig att v. tillbaka
1 :16
i det hon v.e tillbaka från Moabs
1 :22
v.de de tillbaka och kommo
1.Sam. 1:19
v.e de samma dag tillbaka till Ekron
6:16
plägade (Samuel) v. tillbaka till
7 :17
och vänd tillbaka med mig
15:25
Jag v.er icke tillbaka med dig
15:26
att du v.er tillbaka med mig
15:30
v.e Samuel tillbaka och följde Saul
15:31
v.e de tillbaka
17 :53
När sedan David v.e tillbaka
17 :57
lät hm icke mer v. tillbaka
18:2
då David v.e tillbaka
18:6
Saul v.e tillbaka hem igen
26 :25
v.e så tillbaka och kom till Akis
27:9
vänd nu tillbaka och gå i frid
29:7
v.e David tillbaka till Jerus.
2.Sam.12:31
Vänd tillbaka och för dina bröder
15:20
vänd tillbaka till staden i frid
15 :27
om du v.er tillbaka till staden
15 :34
detta s. om alla v.e tillbaka
17:3
v.e så tillbaka till Jerusalem
17 :20
Vänd tillbaka med dina tjänare
19:14
Då v.e konungen tillbaka
19:15
Låt din tjänare v. tillbaka
19:37
v.e (Barsillai) tillbaka hem igen
19:39
Joab v.e tillbaka till konungen
20:22
jag v.e icke tillbaka
22:38
v. tillbaka till Rehabeam
l.Kon.12:27
v. tillbaka till Rehabeam, Juda kon.
12:27
ej heller v. tillbaka samma väg
13:9
v.e icke tillbaka samma väg
13:10
Då v.e han tillbaka och åt i hs hus
13:19
vänt tUlbaka och ätit och druckit
13 :22
sändebuden v.e tillbaka med svar
20:9
må de v. tillbaka hem i frid
22:17
(Elisa) v.e tillbaka till
2.Kon. 2:25
v. tillbaka till sitt land igen
3:27
v.e (Naaman) tillbaka
5:15
Då v.e konung Joram tillbaka
8:29
själv hade konung Joram vänt tillbaka 9:15
Ocb de v.e tillbaka
9:36
(Joas) v.e så tillbaka till Samaria
14:14
v.e konungen i Assyrien tillbaka
15:20
v.er tillbaka till sitt land
19:7
Ocb Rab·Sake v.e tillbaka
19:8
Samma väg skall han v. tillbaka
19:33
v.e tillbaka till konungen med svar
22:20
v.e (Josia) tillbaka till Jerusalem
23:20
v.e David tillbaka till Jerus.
1.Krön.20:3
v.e (Joram) tillbaka
2.Krön.l0:2
V.en tillbaka hem
11:4
v.e så tillbaka till Jerusalem
14:15
må de v. tillbaka hem i frid
18:16
När de sedan v.e tillbaka
19:8
v.e alla Judas män tillbaka
20:27
Då v.e (Joram) tillbaka
22:6
v.e så tillbaka till Samaria
25:24
v.e de tillbaka till Samaria
28:15
få v. tillbaka till detta land
30:9
v.e alla Israels barn tillbaka
31:1
v.e (Josia) tillbaka till Jerus.
34:7
de v.e tillbaka till konungen
34:28
s. v.e tillbaka till Jerusalem
Esr. 2:1
alla v. tillbaka till muren
Neh. 4:15
v.e tillbaka till Jerusalem
7:6
v. tillbaka till sin träldom
9:17
Mordokai v.e tillbaka till
Est. 6:12
v. tillbaka på hs eget huvud
9:25
Aldrig mer v.er han tillbaka
Job 7:10
springa sin väg och v. ej tillbaka
39:7
olycka v.er tillbaka på hs huvud
Ps. 7 :17
v.e icke tillbaka förrän
18:38
Må de v. tillbaka i sin skam
70:4
låter deras fördärv v. tillbaka
94:23
Jordan v.e tillbaka
114:3
Du Jordan, varför v.er du tillbaka
114:5
han v.er tillbaka till den jord
146:4
H. förlossade v. tillbaka
Jes.35:10
v.er tillbaka till sitt land
37:7
Rab-Sake v.e tillbaka och fann
37:8
Samma väg skall han v. tillbaka
37 :34
H. förlossade skola v. tillbaka
51:11
huru H. v.er tillbaka till Sion
52:8
ifrån himmelen och icke v.er tillbaka 55:10
icke v. tillbaka till mig fåfängt
55 :11
Vänd tillbaka för dina tjänares
63:17
skulle hon v. tillbaka till mig
Jer. 3:7
Men hon v.e icke tillbaka
3:7
v.e Juda icke tillbaka till mig
3:10
skall du få v. tillbaka till mig
4:1
om ngn går bort, v.er han tillbaka
8:4
och vilja icke v. tillbaka
8:5
vänt tillbaka till sina förfäders
11 :10
måste v. tillbaka med tomma kärl
14:3
v. tillbaka från sina fienders land
31:16
dina barn skola v. tillbaka
31:17
vänd så tillbaka, du jungfru Israel
31 :21
vänd tillbaka till dessa dina städer
31 :21
Faraos här skall v. tillbaka
37:7
dröjde att v. tillbaka
40:5
Vänd tillbaka till Geddja
40:5
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v.f;: alla dessa judar tillbaka
40:12
låta eder v. tillbaka till erJert land
42:12
v. tillbaka till Juda land
44:14
åstunda att få v. tillbaka
44:14
skola icke få v. tillbaka dit
44:14
s. undkomma svärdet få v. tillbaka
44:28
låt oss v. tillbaka till vårt folk
46:16
s. icke v.er tillbaka utan seger
50:9
v. tillbaka ifrån folkslagen
Hes.39:27
jag måste strax v. tillbaka
Dan.l0:20
skall få v. tillbaka till sitt land
11 :9
smädelser v. tillbaka över hm själv
11 :18
Han skall v. tillbaka till sitt land
11 :28
skall han v. tillbaka till sitt land
11:28
att v. tillbaka till sin Gud
Hos. 5:4
till Egypten ~kola de få v. tillbaka
8:13
Efraim måste v. tillbaka till Egypten
9:3
Borde de icke få v. tillbaka
11:5
hs bröder få v. tillbaka till
Mika 5:3
den frid ... v. tillbaka till
Matt.l0:13
Jag vill v. tillbaka till mitt hus
12:44
ute på marken må icke v. tillbaka
24:18
icke v. tillb3ka för att hämta
Mark.13:16
herdarna v.e tillbaka och
Luk. 2:20
v.e de tillbaka till sin stad
2:39
v.e de tillbaka till Jerusalem
2:45
Sedan v.e J. tillbaka från Jordan
4:1
J. v.e i A. kraft tillbaka till
4:14
i en båt för att v. tillbaka
8:37
Vänd tillbaka hem
8:39
v. tillbaka över eder själva
10:6
Jag vill v. tillbaka till mitt hus
11:24
När denne nu v.e tillbaka
15:25
en av dem v.e tillbaka
17:15
ingen s. v.e tillbaka för att prisa
17:18
s. är ute på marken v. tillbaka
17:31
de v.e tillbaka från graven
24:9
v.e tillbaka till Jerusalem
24:33
v.e sedan tillbaka till Jerusalem
24:52
v.e de tillbaka till Jerus.
Apg. 1:12
De v.e då tillbaka och omtalade
5:22
v.e de tillbaka
12:25
v.e tillbaka till Jerusalem
13:13
icke mer v. tillbaka till förgängelsen
13:34
v.e de tillbaka till Lystra och
14:21
skall jag v. tillbaka till eder
18:21
de andra v.e tillbaka hem igen
21:6
v.e de själva tillbaka
23 :32
v.e tillbaka till Damaskus
Gal. 1 :17
v. tillbaka till de svaga och arma
4:9
haft tillfälle att v. tillbaka
Hebr.11 :15
v. tillbaka, bort ifrån
2.Pet. 2:21
VANDA (åter)
till dess du v.er åter till
l.Mos. 3:19
draga u t eller v. å ter
4.Mos.27 :17
skola de draga ut och v. åter
27:21
skall du v. åter till H.
5.Mos. 4:30
du så v.er åter till H.
30:2
när du v.er åter till H.
30:10
v.e Sauls svärd ej omättat
Z.Sam. 1:22
v.e åter in gm Dalporten
Neh. 2:15
naken skall jag v. åter dit
Job 1:21
mskorna v. åter till stoft
34:15
Vänd åter, H .• rädda min själ
Ps. 6:5
må du v. åter till höjden
7:8
80:15
Gud Sebaot, vänd åter
Så vänd nu åter till oss
85:5
blott icke v. åter till dårskap
85:9
Du låter mskorna v. åter till stoft
90:3
H., vänd åter
90:13
v. åter till sitt stoft igen
104:29
116:7
Vänd nu åter till din ro. min själ
Ords. 2:19
Ingen ... v.er åter
26:11
Lik en hund s. v.er åter
Pred.12:7
stoftet v.er åter till jorden
12:7
och anden v.er åter till Gud
Jes. 5:25
v.er hs vrede icke åter
9:12
v.er hs vrede icke åter
folket v.er ej åter till hm s. slät
9:13
9:17,21
v.er hs vrede icke åter
v.er hs vrede icke åter
10:4
Om du v.er åter, så vill jag
Jer.15:19
dit skola de icke få v. åter
22:27
så att jag får v. åter
31:18
så att vi få v. åter
Klag. 5:21
och v.en så åter till H.
Hos.14:3
Jag vill åter v. mig till Jerus.
Sak. 1:16
Jag vill v. åter till Sion
8:3
Så v.en åter till edert fäste
9:12
En hund v.er åter till spyor
2.Pet. 2:22

VÄNINNA
l) ra 'eja, il' Y l
vaninna; av: rä<ä, se Vän 2. I Dom.
11 :37 har kere - liksom ketib i v.38 re'å se 2. Se: Älska 6.
2) re 'a, il Y l
väninna; fe~.··av re'ä, se Vän 4.
3) phile, q, tA 71
väninna; fem. av philos, se Vän 14.
VANINNA
1 begråta jungfrudom med v.or
2 gick hon åstad med sina v.or
2 jungfrur. hennes v.or, följa
3 kallar hon tillhopa sina v.or

Dom.11:37
11:38
PS.45:15
Luk.15:9

dibbär 'al-Ieb-, tala till (någons) hjärta.
J fr Uppmuntra l.
2) salom, C i ~ t.:'
hälsa; fred (frid)~ vänskap. I Est.9:30
står: dibre sälom wä'ämät eämät, se
Välvillig l), ord av frid (vänskap yoch
trofasthet (sanning); övers. skrivelser,
vänligt och välvilligt avfattade. Se
vidale: Vän 8.
3) !ol:!. ) 1 L!
adj. god; här på samtliga ställen utom
Ords.12:2s fem. plur. to~o!, goda ting
el. ord. Se t.ex. Välbehag 7.
4) na'im, C')) J
ljuvlig, behaglig. Se: Ljuvlig 3, Ro 19.
5) Msäg, l
fromhet, godhet; kärlek, vänlighet;
nåd, barmhärtighet. Beträffande Ords.
31 :26, S2 Fi:irmana 2. Se vidare: Vänskap 2.
6) parakaleä, rrapa/<UAEw
tillkalla; uppmana, förmana; samtidigt:
uppmuntra, trösta; i Luk.ls :28 övers.
tala vänligt med. Se vidare t.ex. Förmana 3, Kalla 31, Tröst 9, Uppmuntra 3.
7) dixhomai, oEXOf.1at
taga, mottaga; antaga, godtaga; här
övers. taga vänligt emot. Se t.ex. Mottaga 10, Upptaga 14.
8) apodechumai, arron EXOf.1at
ego mottaga el. antaga (uti)frän; taga
emot (vänligt el. välvilligt). Se vidare:
Mottaga 7.
9) pruslambdnö, 1T paa Aaf.1(3 avw
med. proslambanomai, taga till sig,
taga emot; här övers. vänligt upptaga.
Se vidare: Upptaga 16.

cn.

VANLIG
1 (Sikem) talade V.t med flickan1.Mos.34:3
2 kunde icke tala v.t till hm
37:4
1 och talade v.t med dem
5'0:21
1 tala v.t med henne
Dom.19:3
1 talat V.t med din tjänarinna
Rut 2:13
1 tala v.t med dina tjänare
2.Sam.19:7
3 talat v.t med (Jojakin)
2.Kon.25:28
1 HisIda talade v.t till alla
2.Krön.30:22
2 skrivelser, väl avfattade
Est. 9:30
2 s. tala V.t med sin nästa
PS.28:3
3 ett v.t ord skaffar glädje
Ords.12:25
4 dina v.a ord har du förspillt
23:8
5 v. förmaning på sin tunga
31 :26
2 Med munnen tala de v.t till
Jer. 9:8
3 om de ock tala v.t till (Hg
12:6
3 han talade v.t med (Jojakin)
52:32
6 Hs fader talade v.t med hm
Luk.15:28
7 togo galileerna V.t emot (J.)
Joh. 4:45
8 taga v.t emot (Apollos)
Apg.18:27
9 så upptagen hm dock V.t
Rom.14:1
9 den ene V.t upptaga den andre
15:7
7 så tagen v.t emot (Markus)
Kol. 4:10

VÄNLIGHET
-vänlighet
gästvänlighet Rom.l2:13
VÄNLIGHET
l) aspdzomai,

VANSKAP
1 v. rådde mellan Jabin och
Dom. 4:17
2 Jag vill bevisa Hanun v.
2.Sam.l0:2
2 hs fader bevisade mig v.
10:2
1 v. rådde mellan Hiram och
l.Kon. 5 :12
2 Jag vill bevisa Hanun v.
l.Krön.19:2
2 eftersom hs fader bevisade mig v.
19:2
3 Visa samma v. mot mig
2.Krön. 2:3
4 världens v. är Guds ovänskap
Jak. 4:4

VÄNSTER
Uppdelning: vänster, vänstra.
VANSTER
vill du åt v., så går jag åt
l.Mos.13:9
vill du åt höger, går jag åt v.
13:9
Efraim till v. framför Israel
48:13
vattnet till höger och till v.
2.Mos.14:22
vattnet ss. en mur till höger och v.
14:29
vare sig till höger eller v.
4.Mos.20:17
vare sig till höger eller till v.
22:26
vare sig till höger eller v.
5.Mos. 2:27
vare sig till höger eller till v.
5:32; 17:11
17:20; 28:14; Jos. 1:7; 23:6
l.Sam.6 :12; 2.Sam. 2:19
åt annat håll, åt höger eller åt v.
2:21
vare sig åt höger eller åt v.
14:19
omgåvo denne, till höger och till v.
16:6
vare sig till höger eller v.
2.Kon.:l2:2
den s.låg till v.
23:8
med v. hand slunga stenar
1.Krön.12:2
vare sig till höger eller v.
2.Krön.34:2
till v. om (Esra) Pedaja
Neh. 8:4
vare sig till höger eller v.
Ords. 4:27
dåren har sitt hjärta åt v.
Pred.10:2
man tager för sig till v.
Jes. 9 :20
vare sig åt höger eller åt v.
30:21
utbreda dig, åt höger och åt v.
54:3
Hugg åt höger, måtta åt v.
Hes.21:16
skilja mellan höger och v.
Jona 4:11
både åt höger och åt v.
Sak.12:6
lämnade vi denna ö på v. hand
Apg. 21:3
V ÄNSTER (vänstra)
Manasse i sin v.ra hand
l.Mos.48:13
sin v.ra hand på Manasses huvud
48:14
olja och gjuta i sin v.ra hand
3.Mos.14:15
oljan s. han har i sin v.ra hand
14:16
gjuta ngt av oljan i sin v.ra hand
14:26,27
Ehud räckte ut sin v.ra hand
Dom. 3:21
fattade med v.ra handen i facklorna
7 :20
(Simson) fattade den andra med v.ra 16:29
den pelare ... på v.ra sidan
l.Kon. 7 :21
bäckenställen ... på v.ra sidan
7 :39
ljusstakarna ... 5 på v.ra framför
7 :49
himmelens hela härskara på hs v.ra
22:19
Meraris barn på v.ra sidan
l.Krön. 6 :44
åt den v.ra namnet Boas
2.Krön. 3:17
och den andra på v.ra (sidan)
3 :17
tio bäcken ... fem på v.ra (sidan)
4:6
ljusstakarna ... fem på v.ra (sidan)
4:7
tio bord ... fem på v.ra
4:8
him. hela härskara på hs v.ra
18:18
i sin v.ra (hand) rikedom och
Ords. 3 :16
Hs v.ra arm vilar under mitt
HV. 2:6
Hsv.ra arm vilar under mitt huvud
8:3
tjuransikten på v.ra sidan
Hes. 1 :10
lägg du dig på din v.ra sida
4:4
slå bågen ur (Gogs) v.ra hand
39:3
sin v.ra hand upp mot him.
Dan.12:7
två olivträd ... ett på v.ra
Sak. 4:3
det på v.ra sidan om ljusstaken
4:11
låt din v.ra hand icke få veta
Matt. 6:3
och den andre på din v.ra
20:21
platsen på min v.ra tillkommer icke
20 :23
getterna på den v.ra
25 :33
till dem s. stå på hs v.ra sida
25 :41
korsfästes ... den andre på v.ra (sidan) 27 :38
få sitta ... den andre på din v.ra
Mark.10:37
platsen på min v.ra tillkommer icke
10:40
korsfäste ... den andre på hs v.ra
15:27
korsfäste ... den andre på v.ra
Luk.23:33
både i högra handen och iv.
2.Kor. 6:7
och sin v.ra (fot) på jorden
Upp.10:2

VÄNSTERHÄNT

aa1Ta~OJ1.at

hälsa, välkomna; hälsa på (hos); i
Matt.s:47 övers. visa vänlighet mot.
Se: Avsked 4, Hälsa 5.
VANLIGHET
10m I visen v. mot edra bröder

Jak.4:4 står he philia tou kosmou,
världens vänskap, i mots:..ts till echthra
tou theou, Guds fiendskap el. ovänskap.

Matt. 5:47

vÄNSKAP
Se: Vän.
-vänskap
ovänskap J es.ll :13
VÄNSKAP

benjaminiten Ehud ... en v. man
700 utvalda män s. voro v.a

Dom. 3:15
20:16

VÄNTA
Se även: Bida, förbida, åstunda, längta,
trängta, löfte, vaka, ståndaktig, tillkommelse.
Vänta
God väntan (förbidan)
Herren, Ps.33:20; 37:7. Herrens
frälsning, PS.119:166. Herrens lag,
Jes.42:4. Frid, Jer.14:19. Guds rike,
Luk.23 :51. Barnaskapet, kroppens förlossning, Rom.8:23. Det saliga hoppets
fullbordan, Tit.2:13. Herrens, Jesu
Kristi,
uppenbarelse,
l. Ko r. l :7.
Kristus, till frälsning, Hebr.9:28. Staden med de fasta grundvalarna,
Hebr.ll :10. Gllds dags tillkommelse,
2.Pet.3:12. Nya himlar och en ny jord,
2.Pet.3:13.

l) Övers. »tala vänligt med (el. till)>>
motsvaras på dessa ställen i grt. av:

l) salom, D i '70
hälsa; fred (frid); vänskap. Se vidare:
Vän 8.
2) ~dsärj, l o. fl
fromhet, godhet; kärlek, vänlighet;
nåd, barmhärtighet. Se t.ex. Godhet l,
Nåd l, Vänlig 5, Ynnest l.
3) I 2.Krön.2:3 står ordagrant: Såsom
du gjorde mot min fader David.
4) philia, q, tA ta
vänskap; av: philos, se Vän 14.

VANTA
Sedan v.de (Noa) ytterligare
l.Mos. 8:10
han v.de ännu ytterligare sju dagar
8:12
V.en här på oss
2.Mos.24:14
vad dem v.r kommer med hast 5.Mos.32:35

6270

6271

6272

VÄNJA
Vänj den unge vid den väg
icke v. eder vid hedningarnas

Ords.22:6
Jer.1O:2

VÄNLIG
-vänlig
gästvänlig l.Tim.3:2
VÄNLIG

Väntan - Värdig
sedan de V.t länge och väl
Dom. 3:25
Vi vilja v. till i morgon
16:2
icke skullen I därför v.
Rut 1:13
Jag vill v. till dess gossen
l.Sam. 1 :22
sju dagar skall du (Saul) v.
10:8
När (Saul) hade V.t sju dagar
13:8
sedan v.de de stilla
25:9
och v.en ännu tre dagar
1. Kon.12:5
om vi tiga och v. till i morgon 2.Kon. 7:9
V.en ännu tre dagar
2.KrÖn.10:5
åt dem s. v. efter döden
Job 3:21
vad v.r mig för ände
6 :11
förakt v.r dem vilkas fötter vackla
12:5
på mig hörde man då och v.de
29 :21
De v.de på mig ss. på regn
29:23
jag v.de mig lycka, men olycka kom
30:26
jag v.de på vad I skullen tala
32:11
jag skulle v. då de intet kunna säga
32:16
du måste v. på hm, fastän saken är
35:14
Förgävesv.r man sig seger gm
Ps.33:17
Vår själ v.r efter H.
33:20
de s. v. efter H., skola besitta
37:9
jag v.de på medlidande
69:21
Alla v. de efter dig
104:27
Jag v.r efter din frälsning, H.
119:166
Jag v.r efter H., min själ v.r
130:5
Min själ v.r efter H.
130:6
Allas ögon v. efter dig
145:15
hava ingen vinning mer att v.
Pred. 9:5
gråtarna redan gå och v. på gatan
12:5
v.de han att den skulle bära äkta Jes. 5:2
v.de att den skulle bära äkta druvor
5:4
när han v.de laglydnad
5:7
när han v.de rättfärdighet
5:7
jag vill v. efter (H.)
8:17
fallgropar och fällorv. eder
24:17
därför v.r H. till dess han kan
30:18
saliga alla de s. v. efter hm
30:18
havsländerna v. efter hs lag
42:4
gärningar s. vi icke kunde v.
64:3
handla så mot dem s. v. efter hm
64:4
Faror. fallgropar och fällor v.
Jer.48 :43
såg att hon fick v. förgäves
Hes.19:5
icke v.r för människobarns skull Mika 5:7
måste synen v. på sin tid
Hab. 2:3
mån I v. på mig, säger H.
Sef. 3:8
I v.den på mycket, det blev
Hagg. 1:9
i en stund då I icke v.en det
Matt.24:44
en dag då han icke v.r det
?4 :60
en av dem s. v.de på Guds rike Mark.15:43
folket stod och v.de på Sakarias Luk. 1 :21
Simeon s. v.de på Israels tröst
2:25
s. v.de på förlossning för Jerusalem
2:38
alla v.de de på (J.)
8:40
lika tjänare s. v. på att deras herre
12:36
i en stund då I icke v.en det
12:40
på en dag då han icke v.r det
12 :46
(Josef) v.de på Gud. rike
23:51
Komelius v.de på dem
Apg.1O:24
s. det judiska folket v.t sig
12:11
Paulus v.de på dem i Aten
17 :16
boj or och bedrövelser v. mig
20 :23
v. allenast på att du skall bevilja
23:21
i dag fjorton dagar s. I haven V.t
27 :33
De v.de att han skulle svälla upp
28:6
medan I v.en på vår H., JK.
1.Kor.l:7
hålla måltid, så v.en på varandra
11 :33
16:11
jag v.r hm med bröderna
Vi v. nämligen gm ande, av tro
Gal. 5:5
därifrån v. vi ock H. JK. ss.
Fil. 3:20
att v. hs Son från himmelen
1. Tess. 1 :10
medan vi v. på vårt saliga
Tit. 2:13
v.r på att hs fiender
Hebr.l0:13
(Abraham) v.de på staden
11:10
huru åkermannen v.r på frukt
Jak. 5:7
v.en på vår H. barmhärtighet
Jud. v.21

Värd, värdskap
I Bibeln omtalas många exempel på
värdskap, t.ex. Abrahams gentemot de
tre männen (Herren) vid Mamres
terebintlund, l.Mos.18:1 ff., och den
sunemitiska' kvinnans gentemot profeten Elisa, 2.Kon.4:8 ff.
Ordet »värd» brukas om värdshus·
värden i Jesu liknelse om den
barmhärtige samariten och om Gajus i
Korint (se Gajus 3). Den senare kallas
av Paulus »min och hela församlingens
värd». Härmed kan avses, dels att han
visade gästfrihet mot Paulus och alla
församlingsmedlemmarna, dels att han
ställde sitt hem till förfogande vid
församlingens sammankomster.
VÄRD

1) pandocheUs, rrava OX€V,
en som tar emot alla (gäster);
värdshusvärd; av: pas, varje, all, hel,
och dechornai, mottaga. Jfr Härbärge 10.
2) xenos, ~ F. vo,
ovanlig, främmande, utländsk; främling; gäst; en som tar emot gäster, värd.
Se t.ex. Främling 10, Gäst 10.
VÄRD
1 gav dem åt v.en och sade
Luk.l0:35
2 min och hela församlingens v. Rom.16:23

VÄRD
Se även: Värdig, dyrbar, värde, betala,
betalning.
-värd
minnesvärd Est.6:1
ömkansvärd l.Kor.lS :19
VÄRD (adj.)

12) kindyneuo, Ktva VV€Vw
vara i fara; löpa fara, riskera; i
Apg.19 :27 opers., övers. det är fara
värt. Se vidare: Löpa 16.
13) dokimdzo, aOKf./_{(i~w
pröva, undersöka; godkänna, antaga
(efter föregående prov el. undersökning), (pröva och) fmna rätt, lämplig,
värdig osv. Se t.ex. Prov 7, Pröva 13,
Värdig 9.
14) pistos, 1Twnj,
trogen, trofast; trovärdig, tillförlitlig;
här övers. förtroende värd. Se vidare:
Tro (verb) 9.
15) hyperecho, urr€pexw
ego hålla över; därav betydelsen: höga
sig över, överträffa, vara förmer; i
Fil.3:8 neutr. part. to hypen\chon,
övers. det som är långt mer värt. Se
vidare: Härskare 9.
16) euphemos, €iJq,T/fJ,O,
som talar el. omtalas i goda, prisande
ordalag, 'med god klang', med gott
rykte; i Fil.4:8 neutr. plur. euphema,
övers. (vad som är) värt att akta; av:
eu" gott, väl, och phemi, säga, tala, el.
pheme, rykte. Jfr euphemia, gott
rykte, 2.Kor.6:8.
17) axioö, iI~toW
akta (anse) värd el. värdig; av: axios, se
8. Se: Värdig 4.
18) stygetos, UTV'YT/TO,
som man avskyr el. hatar, avskyvärd,
förhatlig;, övers. värd att avskys; av:
stygeö, avsky, hata.

19) adokimos, iIaoK tfJ,O,
obeprövad, som icke håller provet; i
Hebr.6:8 övers. ingenting värd. Se
vidare: Oduglig 4.
20) polytimos, rro AVTI.fJ, o,
av stort värde, värdefull, mycket
dyrbar; i l.Pet.l:7 neutr. komp.
polytimoteron, övers. vilket är mycket
mer värt (än). Se vidare: Dyrbar 16.
21) mdtaios, fJ,amw,
fåfäng, gagnlös; värdelös, fåfänglig; i
Jak. l :26 övers. intet värd. Jfr l.Kor.
15:17 övers. förgäves. Se vidare:
Fåfänglig 9.

lägga femtedelen av V.t därtill
5:16
värlur efter det v. du bestämmer
5:18
lägga femtedelen av V.t därtill
6:5
vädur efter det v. du bestämmer
6:6
till samma v. s. en daglönares
25 :50
bestämma V.t på personer s. lovas
27:2
Om v. t skall bestämmas för en man
27 :3
skall du bestämmav.t till 30 siklar
27:4
skall det v. du bestämmer för mankön 27:5
det v. du bestämmer för mankön
27:6
det v. du bestämmer, om det är en
27:7
icke betala det v. du bestämmer
27:8
prästen skall bestämma ett v.
27:8
skall prästen bestämma V.t för hm
27:8
prästen skall bestämma dess v.
27 :12
till det v. du bestämt
27 :13
lägga femtedelen av v.t
27:13
skall prästen bestämma dess v.
27 :14
Ss. prästen bestämmer dess v.
27:14
till det v. i penningar du bestäm t
27 :15
bestämma dess v. efter utsädet
27:16
förbliva vid det v. du bestämmer
27:17
avdrag skall göras på det v.
27:18
till det v. i penningar du bestämt
27:19
det bestämda V.t intill jubelåret
27:23
samma dag erlägga detta v.
27 :23
när du bestämmer ngt v.
27 :25
lösa det efter det v. du bestämmer
27 :27
27 :27
säljas efter det v. du bestämmer
lägga femtedelen av V.t därtill
27:31
lägga femtedelen av v.t därtill 4.Mos. 5:7
efter det v. du har bestämt
18:16
skonade allt s. var av v.
l.Sam.15:9
det v. s. bestämmes
2.Kon.12:4
silverkärl till ett v. av 100
Esr. 8 :26
till ett v. av 1000 dariker
8:27
ett v. av mer än 40 siklar silver
Neh. 5:15
med silver gäldas ej hennes v.
Job 28:15
förmer i v. för dem s. se
Pred. 7 :12
vilkens v. hade blivit bestämt
Matt.27:9
V.t uppgick till 50000
Apg.19:19
mitt liv icke av ngt v.
20:24

VÄRDELÖS
krossat beläte ellerv.t kärl
krossat Moab ss. ett V.t kärl
bland hedningarna ss. v. t ting

Jer.22:28
48:38
Hos. 8:8

VÄRDERA
vartill jag blivit v.d
s. israelitiska män hade v. t

Sak.1l:13
Matt.27:9

VÄRDES
V. dock höra mig
v. nu välsigna din tjänares
Naaman: V. taga två talenter
V. själv gå med dina tjänare
V .. o H., rädda mig
v. upptaga min bön
V. upptaga vår bön

1.Mos.23:13
2.Sam. 7:29
2.Kon. 5:23
6:3
Ps.40:14
Jer.37:20
42:2

Se även: Gäst, gästabud, gästvänlighet.

1) bähar, "1 n :1
välja, . utvälj;; T här nif. part. nil>~år,
utvald, dyrbar. Se t.ex. Utvälja 1.
2) I Ords. l 0:20 står ordagrant: såsom
litet; övers. föga värt.
3) I Job 6:21 står ordagrant: Ty nu
haven I blivit intet; HV.8:1O Så blev
jag i hans ögon såsom en [kvinna j, som
fmner frid el. vänskap (sälom, se
Ynnest 4).
4) be, ~'
prep. i, på; med, genom; här
betydelsen: för, till ett värde av.
5) kabbir, "1 ' ~ ~
stor; stark; här med neg. lo', icke;
uttrycket är övers. icke mycket värd.
Se: Väldig 8.
6) däqär, "1 ~ ~
ord; sak, handling; här med neg. 10',
icke; därav betydelsen: intet, ingen·
ting; övers. intet värd. Se t.ex.
Gärning 8, Ord 2.
7) Beträffande Mika 6:10, se Förbanna 7; Mal.! :13, se Möda 8.
8) dxios, ä~w,
värd, värdig. Se: Värdig 3.
9) diapherö, a taq,epw
bära el. föra igenom; föra isär, åtskilja;
skilja sig, avvika, vara olik; utmärka sig
(framför), vara förmer (än); här övers.
vara mer värd (än). I Luk.12:24 är
verbet övers. vara mer (än). Se vidare:
Rätt 86.
10) I Luk.10:6 står ordagrant: Och
om där är en fridens son.
11) time, TtfJ, iJ
värde, pris. I Apg.19:19 står ordagrant:
Och de räknade tillsammans deras
(=böckernas) värde (plur. av tim~) och
funno (underförstått: det vara) femtio
tuser. silverpenningar. Jfr Matt.27:9,
övers. pris. Se: Betalning 7, Dyrbar 21,
Heder 5, Värdighet 6.

VÄRDE
Jag vill betala åkerns V.
l.Mos.23:13
jordstycke till ett V. av 400 siktar
23:15
det v. du bestämmer
3.Mos. 5:15

1) säwä, il HÖ
likna, vara lik; vara lika mycket värd;
vara värdefull el. passande; här part.
sowä med prep. le, till, för; värdefull
el. passande för (någon), (någon)
värdig. Samma uttryckssätt förekom·
mer i Est.5:13, se Fred 11. Se: Akta
30.
2) hikanos, lK avo,
tillräcklig; lämplig, duglig, skicklig. Se
vidare: Skicklig 5.
3) dxios, ä~w,
värd, värdig. Se: Värd (adj.) 8.
4) axioö, iI~toW
akta (anse) värd el. värdig; av: axios, se
3. Se: Värd (adj.) 17.
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VÄNTAN
rättfärdigas v. får en glad
ondskans v. bliver om intet
Förlängd v. tär på hjärtat
försmäkta våra ögon i fåfäng v.
när de efter lång v. fingo se
i v. på K. dag
en förskräcklig v. på dom

Ords.l0:28
11:7
13:12
KIag. 4:17
Apg.28:6
Fil. 1:10
Hebr.l0:27

VÄPNA
Israels barn drogo v.de upp
2.Mos.13:18
Låten en del av edra män v. sig 4.Mos.31:3
12.000 man, v.de till strid
31:5
vilja vi skyndsamt v. oss
32:17
om I v.en eder inför H. till kriget
32:20
edra v.de män gå. över Jordan
32:21
så många s. äro v.de till strid
32:27
så många s. äro v.de till att kämpa
32:29
om de icke draga v.de ditöver
32:30
draga v.de över till Kanaans land
32:32
draga v.de åstad i spetsen för
5.Mos. 3:18
draga v.de åstad i spetsen
Jos. 1:14
drogo v.de åstad
4 :12
40.000 män v.de till strid
4:13
den v.de skaran skall draga framför
6:7
den v.de skaran gick framför prästerna 6:9
den v.de skaran gick framför dem
6 :13
v.d allenast med sin stav
2.Sam.23:21
(Benaja) v.d allenast med stav 1.Krön.l1:23
De voro v.de med båge
12:2
det v.de krigsfolk s. kommo till David 12:23
Juda barn 6800, v.de till strid
12:24
37.000, v.de med sköld och spjut
12:34
120.000, v.de med alla slags vapen
12:37
en här v.d med stora sköldar 2.Krön.14:8
200.000, v.de med båge och sköld
17 :17
drogo ut framför den v.de hären
20:21
hälften stod v.d med sina spjut
Neh. 4:16
hälften av folket stod v.d med spjut
4:21
förgöra alla v.de skaror
Est. 8 :11
rusar så fram mot v.de skaror
Job 39:24
armodet 53. en v.d man
Ords. 6:11
armodet ss. en v.d man
24:34
v.en eder med glödande pilar
Jes.50:11
v.d med skärmar och sköldar
Hes.38:4
en stark man, fullt v.d
Luk.ll :21
v.en ock I eder med samma sinne1.Pet. 4:1

VÄRD

VÄRD (adj.)
3 ären I ingenting v.a
Job 6 :21
2 ogudaktigas förstånd föga v.t Ords.l0:20
1 förstånd mer v.t än silver
16:16
1 mer V.t för H. än. offer
21:3
1 gott namn är mer v.t än. rikedom
22:1
3 en kvinna s. var ynnest v.
HV. 8 :10
4 vinträd, v.a 1000 siklar
Jes. 7:23
5 litet och ringa, icke mycket v.t
16:14
6 över det s. är intet v. t
Am. 6 :13
7 v.t att förbannas
MUta 6:10
7 Icke är det mödan v.t
Mal. 1:13
8 arbetaren är v. sin mat
Matt.10:10
9 I ären mer v.a än många sparvar
10:31
9 Huru mycket mer v. är icke mska 12:12
8 v. att du gör hm detta
Luk. 7:4
10 Om ngn finnes s. är frid v.
10:6
8 arbetaren ärv. sin lön
10:7
9 I iren mer v.a än många sparvar
12:7
8 gjorde vad s. var slag V.t
12:48
8 icke mer v. kallas din son
15:19,21
8 vi lida vad våra gärningar äro v.a
23 :41
11 vad böckerna voro v.a
Apg.19:19
12 det är fara v.t
19:27
13 icke aktat det ngt v.t
Rom. 1:28
14 har blivit förtroende v.
l.Kor. 7 :25
8 befinnes vara v. att också jag
16:4
15 mot det s. är långt mer V.t
Fil. 3:8
16 S. är älskligt och V.t att akta
4:8
14 funnit mig vara förtroende v.1.Tim. 1:12
8 i allo V.t att mottagas
1:15
8 och i allo v.t att mottagas
4:9
17 må aktas dubbel heder v.a
5:17
8 Arbetaren är v. sin lön
5 :18
8 akta sina herrar all heder v.a
6:1
14 män s. äro förtroende v.a
2.Tim. 2:2
18 vi voro v.a att avskys
Tit. 3:3
19 den är ingenting v.
Hebr. 6:8
17 anses v. s. förtrampar Guds Son
10:29
20 mycket mer v. t än guldet
1.Pet. 1:7
21 så är hs gudstjänst intet V.
Jak. 1 :26
8 de äro det va
Upp.16:6

VÄRDE

-värde
penningvärde 3.Mos.27:18

VÄRDIG

-värdig
ovärdig Esr. 2:62
trovärdig Hebr.11:11

Värdig
Gud är värdig
Att mottaga pris, ära och makt,
Upp.4: 11. - Kristus är värdig att
öppna bokrullen med de sju inseglen,
Upp.5:9. Att mottaga makt, rikedom,
vishet, starkhet, ära, pris och lov,
Upp.S:12.
De troende har aktats värdiga
Guds kallelse, 2.Tess.l :11. Guds
rike, 2.Tess.l :5. Det eviga livet,
Apg.13:46. Att betros med evange·
lium, I.Tess.2:4. Att lida smälek för
Jesu namns skull, Apg.S:21. Att fä del
i den nya tidsåldern, Luk.20:3S.
En värdig vandel
l) En vandel som är värdig den
kallelse vi har fått, Ef.4:1. 2) En
vandel som är värdig Kristi evangelium,
Fil. l :27. 3) En vandel som är värdig
Gud, l.Tess.2:12.
VÄRDIG

Värdighet - Värld

5) kataxioa, I(uTa~tOW
akta värd el. värdig; av: prep. katå, här
med förstärkande innebörd, och axi6ö,
se 4.
6) axlas, å~lw <; •
adv. värdigt, på ett värdigt sätt; av:
wos, se 3. I Rom.l6:2 är ordet övers.
såsom det höves.
7) semnOs, O€J.!vo<;
vördnadsvärd, aktningsvärd, värdig; av:
sebomai, se Frukta 21.
8) semnOtes, O€J.!VOTT/<;
värdighet; av: semn6s, se 7. I 1.Tim.2:2
står ordagrant: i all fromhet (eusebeia,
se From 7) och värdighet. Se: Värdig·
het 5.
9) dokimdza," 60KtJ.!a1W
pröva, undersöka; godkänna, antaga
(efter föregående prov el. undersökning), (pröva och) fmna rätt, lämplig,
värdig osv. Se t.ex. Prov 7, Pröva 13,
Värd (adj.) 13.
10) prepa, rrperrw
utmärka sig; vara lämplig el. passande;
i N.T. end. opersonl. prepei med dativ,
det passar sig (för), det anstår osv. Jfr
prepei (el. prepon estin) i Matt.3:1S;
1.Kor.11 :13; 1.Tim.2:10, övers. det·
höves; Ef.5:3 det anstår; Hebr.2:10;
7 :26 (imperf. av prepei) det hövdes.

4) basileia, (3aotA€ia
konungarike; konungavälde; här övers.
konungslig värdighet. Se t.ex. Konungavälde 4, Makt 58, Välde 22.
5) semnlJtes, U€J.!VOTT/<;
värdighet. Se: Värdig 8.
6) tim~, TtJ.!iI
värde; värdighet. Se t.ex. Heder 5,
Värd (adj.) 11, Ära (subst.) 18.
VÄRDIGHET
1 lägg ngt av din v. på hm
4.Mos.27 :20
2 (Vastis) konungs1iga v. åt
Est. 1:19
3 upphöjde Haman till hög v.
3:1
2 har kommit till konungslig v.
4:14
4 utverka åt sig konungslig v.
Luk.19:12
4 utverkat åt sig konungsliga v.en
19:1&
5 sina barn ilydnad, med v.
l.Tim. 3:4
& oförfalskad renhet och v.
Tit. 2:7
6 ingen tager själv denna v.
Hebr. 5:4

VÄRDINNA
(Elias) v.s son blev sjuk

l.Kon.17:17

VÄRLD
Se även: Skapa, himmel, jord, jordkrets, hav, tid, tidsålder, evig, liv,
världsordning, världshärskare, världslig,
jordisk, köttslig, själisk, timlig.
-värld
andevärld 1.Kor.lS:24
Världen
G.T.

1) hoq, , i n
glans, majestät, härlighet, värdighet. Se
t.ex. Härlighet 4, Stolt 4, Ära (subst.)
8.
2) mal/su!, n 1J ~ Q
konungadöme; konungamakt, konungavärdighet; här övers. konungslig
värdighet. Se t.ex. Konungavärdighet 1, Rike 3, Välde 7.
3) nåså' ~'t7)
lyfta, höja; T bTära; i Est.3:l pi. i
betydelsen: upphöja. Verbet står jämsides med pi. av gågal, se Upphöja 8;
de båda verben är återgivna med
uttrycket: upphöja till hög värdighet.
Se t.ex. Upphöja 1.

Ordet »värld» är på några ställen i
G.T. en återgivning av hebr. 'iirä~, land;
jord(en), jordkrets(en). Det ord, som i
Ps.17:14; 49:2 översatts med »världem>,
IJ.liläq, har grundbetydelsen: fortvaro,
livslängd, och är i Job 11 :17 och
PS.89:48 återgivet med »liv», i PS.39:6
med i>livslängd». Vidare kan nämnas
te~el, grundbet. fastland; jordkretsen,
världen. Detta ord är återgivet med
»världen» bl.a. i Ps.19:S, jfr 1.Sam.2:8;
Ps.93:1 (övers. jordkretsen); 2.Sam.
22:16 (övers. jorden); Jes.34:1 (övers.
jordens krets). Se för övrigt ordanalyser.
I G.T.s grundspråk finns inte något
enstaka ord som helt motsvarar vårt
ord »värld» som rumsbegrepp. Bruket
av tidsbegreppet 'olåm, obestämd el.
obegränsad tid, evighet; tidrymd,
tidsålder, för att beteckna världen blev
vanligt i senjudisk tid, sannolikt under
påverkan av de grekiska orden k6smos
och ai6n (se nedan under N.T.) och
deras användning i den grekiskspråkiga
judiska litteraturen. Adjektivet kosmik6s brukades t.ex. som låneord i
rabbinernas hebreiska språk.
Emellertid använder G.T. andra ord
och uttryck för att beteckna det som
ligger i begreppet »världem>. Man kan
här tänka på de ord som ligger bakom
övers. jord, jorden osv., se' t.ex.
Ps.24:1. Uttrycken »himmel och jord»,
»himme1en och jordem> osv. innefattar
hela skapelsen, I.Mos.l :1; 2:1; 14:22;
S.Mos.30:19; PS.115:15 etc., jfr Jos.
2: 11. Ofta förekommer det trefaldiga:
himmelen, jorden och havet, 2.Mos.
20:11; Neh.9:6; Ps.69:3S; 146:6 m.fl.
ställen. Skapelsens totalitet uttrycks
flerstädes med kol, all, hel, i bestämd
form hakkol, det hela, alltet, t.ex. i
Ps.8:7; 103:19; Pred.l:2; Jes.44:24;
45:7; Jer.10:16; 51 :19 (på samtliga
ställen översatt »aIlt»).
Den gammaltestamentliga grundsynen på världen kommer till uttryck i
ord som: »Jorden är Herrens och allt
vad därpå är, jordens krets och de som
bo därpå», Ps.24:1. Herren »har gjort
himmel och jord», 115:15, jfr Jes.
44:24; Jer.1O:16. Denna framställning
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VÄRDIG
1 icke konungen V.t att
Est. 3:8
2 jag är icke ens v. bära hs
Matt. 3:11
2 H., jag är icke v. att du går in
8:8
3 utforsken vilken s. är v.
10:11
3 Om huset är v.t, må den frid
10:13
3 men om det icke är V.t
10:13
3 han är mig icke v.
10:37
3 han är mig icke v.
10:37
3 icke efterföljer mig, är mig icke v.
10:38
3 de 8. voro bjudna voro icke V.8
22:8
2 icke ens v. upplösa hs
Matk. 1:7
2 skorem jag icke är v. upplösa
Luk. 3:16
2 jag är icke v. att du går in
7:6
4 ej heller aktat mig v. komma
7:7
5 aktade v.a att få del i
20:35
3 skorem jag icke är v. upplösa
Joh. 1 :27
l) ak~ts v.a att lida smälek
Apg. 5:41
3 skor jag icke är v. att lösa
13:2&
3 icke v.a det eviga livet
13:46
2 icke ens v. att kallas
l.Kor.16:9
6 vandel s. är v. den kallelse
Ef. 4:1
6 vandel s. är v. K. evang.
Fil. 1 :27
4:8
7 vad v. t. vad rätt, vad rent är
6 föra en vandel s. är v. H.
Kol. 1:10
9 prövats v.a få evangelium
l.Tess. 2:4
6 föra en vandel s. vore v. Gud
2:12
5 aktas v.a Guds rike
2. Tess. 1:&
4 akta eder v.a sin kallelse
1:11
8 i allo fromt och v.t sätt
l.Tim. 2:2
7 likaledes skicka sig v. t
3:8
7 böra likaledes skicka sig v.t
3:11
10 vad s. är den sunda läran v.t
Tit. 2:1
7 att skicka sig v. t och tuktigt
2:2
4 aktad v. så. mycket större
Hebr. 3:3
3 s. världen icke var v. att hysa
11:38
6 pi ett sätt s. är V.t Gud
a.Joh. v.6
3 ty de äro v.a därtill
UpP. 3:4
3 v. att mottaga pris och ära
4:11
a Vem är v. att öppna bokrullen
5:2
3 Ingen befanns v. att öppna
5:4
3 Du är v. att taga bokrullen
5:9
3 Lammet s. blev slaktat, är V.t
&:12

VÄRDIGAS
v. välsigna din tjänares hus

l.Krön.17 :27

VÄRDIGHET
Se även: Makt, kraft, härlighet, rike,
värdig.
-värdighet
konungavärdighet Dan. 11 :21
VÄRDIGHET

av förhållandet mellan Gud och
världen möter vi redan på Bibe1ns
första blad, där det berättas om att
Gud »i begynnelse!») (el. »genom
förstlingem>, som hebr. hereSi! också
kan översättas) skapade himmel och
jord, I.Mos.l:l, och där det beskrivs
hur himmelen och jorden fullbordades
med hela sin härskara, 2:1. - I
skapelsen blev jordens djur, växter osv.
lagda under människan, 1:26-29;
Ps.8:6-9. Se för övrigt: Skapa, Gud,
Herren, Människa.
Denna värld är emellertid icke blott
en av Gud skapad värld. Genom de
första människornas syndafall är den
också en värld som har avfallit från
Gud, och som har vänt sig bort ifrån
honom och därför står under Guds
förbannelse, 1.Mos.3. Att hela skapelsen fördärvades genom märmiskornas
ondska, kommer klart fram av skildringen i 6:5-12. Konsekvensen kunde
endast bli en enda: Guds vredes
reaktion mot synden genom dom och
förstöring, v.13,17. Guds barmhärtighet mot sin skapelse är lika reell som
hans vrede över synden. Ett konkret
uttryck för detta är hans förbund med
Noa, ett förbund som även innefattade
den övriga skapelsen, v.18-21; 8:15-22;
9:8-17 (märk uttrycket »förbundet
mellan mig och jordem>, 9:13). I
samma stora perspektiv får vi se
Herrens förbund med Abraham och
hans ätt, 12:3; 18:18 osv., och hans
förbund med Israel, som skulle vara
hans vittne för alla folk, 2.Mos.19:S f.;
Jes.49:6 m.fl. ställen. Denna Guds
omsorg för hela skapelsen beskrivs i
Ps.14S:9 sålunda: »Herren är god mot
alla och förbarmar sig över alla sina
verk». Se: Fall, Förbund, Noa, Abraham, Israel, Hedning, Mission.

N.T.s centrala ord för värld,
kOsmos, har grundbetydelsen: ordning,
det som är ordnat; prydnad, smycke.
Jfr verbet kosmein, ordna, sätta i
stånd; pryda, smycka. I LXX är
k6smos ibland en återgivning av hebr.
~l>å', här, när det är fråga om
himmelens härskara, t.ex. 1.Mos.2:1;
S.Mos.4:19; Jes.40:26. För övrigt står
kosmos i LXX som beteckning för
smycke, prydnad osv. I vår översättning av N.T. står ordet endast en gång i
betydelsen
»prydnad»,
l.Pet.3 :3.
K6smos förekommer allt som allt över
180 gånger i N.T., därav över 100
gånger i de johanneiska skrifterna och
nära 50 gånger i de paulinska breven.
Av k6smos kommer bl.a. adj. kosmikOs, som hör denna världen till,
världslig, jordisk.
Att märka är vidare ordet oikoumene (underförstått: ge, jord), som
betecknar den bebodda, civiliserade
delen av jorden. Av intresse är också
aion, som kan betyda dels tid; lång tid,
evighet, dels värld; plur. best. form av
detta ord är i Hebr.l:2; 11:3 översatt
»världem>. Att ai6n kan användas som
synonym till k6smos, visar ett studium
av t.ex. följande ställen: l.Kor.l:20;
2:6; 3:19. Ai6n och k6smos förekommer tillsammans i uttrycket: kita ton
ai6na tou k6smou toutou, ordagrant:
»enligt denna världs tidsålder», i vår
kyrkobibel återgivet med »efter denna

världs och tidsålders sätt», Ef.2:2. Se
även: Tid.
De nytestamentliga skrifterna har
som en naturlig bakgrund G.T.s
budskap om Gud som världens skapare
och herre. Jesus kallar sin Fader
himmelens och jordens herre, Matt.
11:25; Luk.1O:21. Denna syn på Gud
och världen möter vi gäng på gång i
den urkristna tron och förkunnelsen,
Apg.4:24; 14:15; 17:24; Upp.lO:6;
14:7 etc. Det understry ks att allt är
skapat genom och i Kristus, Ordet,
Guds Son, Joh.l :1-3,10; Kol.l :15-17;
Hebr.l :1-3. Kristus är skapelsernedlaren.
Begreppet världen (k6smos) har
olika betydelser allt efter sammanhanget. Det kan ibland beteckna
inbegreppet av allt det skapade, t.ex.
Matt.13:3S; 24:21; Luk.ll:S0; Joh.
17:5; Apg.17:24; Rom.l:20; Hebr.
9:26; l.Pet.l :20; Upp.13:8. Ordet
avser ofta jorden, och i synnerhet
mänskligheten, Matt.4:8; 26:13; Mark.
16:15; Joh.l :9,29; 3:16 f.; 6:14; Rom.
1:8; 1.Kor.S:lO; Kol.l:6; 1.Tim.l:lS;
Hebr.l0:S; 1.Pet.2:2; 4:1 m.fl. ställen.
På grund av synden står »världem> i
N:T. i motsatsförhållande till Gud och
hans vilja. Detta kommer särskilt till
uttryck i Johannesevangeliet och i
Johannes' första brev. Här blir kosmos
inbegreppet av den genom syndafallet
förstörda och till dom förfallna
mänskligheten, ja, den fallna skapelsen
i dess totalitet. Kosmos är skådeplatsen för frälsningshistorien. Vad
som enligt Johannes-litteraturen framför allt kännetecknar denna värld,
finner vi bl.a. i l.Ioh.S:19: »hela
världen ligger i den onde (el. det
onda)>>, grt. Världen är i sin helhet i
den ondes el. det ondas våld.
Vissa begrepp kännetecknar världen. Sådana är mörker i motsats till
ljus, lögn i motsats till sanning, vidare
träldom i motsats till frihet och
slutligen död i motsats till liv . Till Gud
och den gudomliga världen hör ljus,
sanning, frihet och liv. Det är
gudomliga realiteter, som inte har
någon realitet utom i Gud. Lägg märke
till uttrycket >mela världem>. Det är
ingen blandning av ljus och mörker.
Världen är helt och hållet i mörker,
lögn, slaveri och död. Gud skapade
människan till att leva hans liv, se hans
ljus och sanning.
Mänskligheten valde emellertid att
följa honom som är upphovet till
upproret mot Gud, honom som sökte
sitt eget och vände sig bort ifrån Gud i
sitt sökande efter ett eget liv. Men det
finns ej något annat liv än Skaparens.
Då rnärmiskan, förledd av djävulen,
inte längre kunde tåla Guds ljus, fanns
för henne intet annat än mörker. Då
hon övergav Skaparens sanning, kom
hon in under lögnens välde. Det är
denna värld som människan har
överlämnat sig åt. Han som hon har
valt till sin herre, han som kallas
»denna världens furste», Joh.12:31, är
en mandråpare från begynnelsen och
lögnens fader, 8:44.
Det egendomliga är att Gud,
Skaparen, inte har övergivit dem som
själva har valt att gå bort ifrån honom.
Gud har icke överlämnat dem åt sig
själva, utan han är Frälsaren som
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N.T.

Värld
inbjuder dem att vända om. Men
världen kan icke vända om. Därför har
Gud sänt sig själv, sänt sin Son, i
kärlek till den fallna världen, Joh.3:l6.
Han har blivit född in i detta mörker
som ett ljus, som sanningen och livet.
Jesus Kristus är »försoningen för våra
synder, ja, icke allenast för våra, utan
ock för hela världenSI), l.Joh.2:2.
Då Kristus kom till världen som -ett
uttryck för Guds kärlek, blev han mött
av världens hat. Orsaken till världens
hat är djupast sett att Gud älskar. Man
hatar inte Gud därför att han är vred
eller sträng, utan på grund av hans
kärlek. Världens grundinställning till
Guds kärlek är sataniskt hat. Ju större
uppenbarelse av den gudomliga kär·
leken denna värld får möta, desto
större är dess hat. Förhållandet
världen-Gud kommer också till uttryck
däri att världen icke känner det
gudomliga. Vilken aspekt av det
gudomliga, som det är fråga om i detta
sammanhang, framgår av Joharmesprologen: »1 världen var han, och
genom honom hade världen blivit till,
men världen ville icke veta av honom.
Han kom till sitt eget, och hans egna
togo icke emot honom», Joh.l :10 f.,
jfr 17:25. Den kommande, Kristus, det
ljus som lyser i mörkret, 1:5, han som
är världens ljus, 8:12, han är det som
världen icke förstår, därför att den
hatar och så förblir i mörkret.
I Joh.3:l9 sägs domen, »krisen»
(grek. krisis), bestå däri att »när ljuset
hade kommit i världen, människorna
dock älskade mörkret mer än ljuset,
eftersom deras gärningar voro onda».
Att icke kärma eller se är blindhet och
mörker. Men denne som världen
varken ser, hör eller känner, han är
likväl icke en främling. Det förutsätts
tvärtom att Guds kraft är' förnimbar
och märkbar i världen. Ljuset skiner i
mörkret, Guds kärlek firms där mitt i
världen, och den är orsaken till
världens hat. Se: Hat.
En troende människa är en människa som har fått lära känna honom
som var från begynnelsen, honom som
är vägen, sanningen och livet. Men den
som känner honom, kan icke vara
medlem i den värld som hatar honom,
utan får vara medlem i den värld som
är beroende av honom. Jesu lärjungar
kan vittna: »Och Ordet vart kött och
tog sin boning ibland oss, och vi stigo
hans härlighet», Joh.l :14, och: »Vi
veta, att vi äro av Gud», I.Joh.5:19.
Det är något armat och mer än att vara
skapad av Gud, och det är motsatsen
till att vara av världen. I sin
översteprästerliga förbön säger Jesus
om sina lärjungar: »Jag har uppenbarat
ditt namn för de människor, som du
har givit mig ur världen», Joh.17:6
(grt.). Lärjungarna är i världen, v.Il,
men icke av världen, liksom Kristus
icke är av världen, v.I4-16. Jfr 8:23;
15:18 f. För den troende är det därför
orimligt att kunna älska världen i
betydelsen den fientliga och hatiska
makt som står Gud emot. Kärleken till
Fadern kan ej förenas med kärlek till
världen och dess lustar, l.Joh.2:15 f.
Johannes skriver vidare: »Och världen
förgår och dess begärelse, men den
som gör Guds vilja, han förpliver
evinnerligen», v.17.

Även Paulus' brev irmehåller en klar
undervisning om förhållandet mellan
Gud och världen. Det var omöjligt för
den syndiga mänskligheten att komma
till Gud, men Gud gjorde i människans
ställe det som människan skulle ha
gjort: »Gud var i Kristus, försonande
världen med sig själv», 2.Kor.5:19
(grt.). Denna förkunnelse av den
korsfäste Kristus är en dårskap för
världen, »eftersom världen icke genom
sin visdom lärde känna Gud i hans
visdom», I.Kor.l:21·23. Gud har gjort
världens visdom till dårskap, v.20.
Paulus' erfarenhet' av evangelium var
att det för att kunna bli mottaget av
den värld som behövde det, icke på
något sätt fick anpassas till vad
människorna själva begärde. Där
mänsklig visdom härskar, där är
evangelium en dårskap, men där Guds
kraft har fått ingång, och där man har
erfarit något av det högre livet, där
framstår världens visdom på sin höjd
som en intressant lek, men den är
dårskap såvida den gör anspråk på att
säga något om universums samman·
hang och livets mening, om Gud och
människan, om liv och död. Eftersom
denna världens visdom är dårskap för
Gud, måste den som tycker sig vara vis
i denna värld, bli en dåre för att han
ska1l kunna bli vis, 3:18 f. Se även:
Vishet.
De som har tagit emot budskapet
om korset, har icke fått världens ande,
utan den Ande som är av Gud,
I.Kor.2:12a. Guds visdom »som icke
tillhör denna tidsålder eller denna
tidsålders mäktige, vilkas makt bliver
till intet», och »som ingen av denna
tidsålders mäktige har känt», v.6·8, har
sitt ursprung i den andliga världen,
Guds Andes värld. De troende har fått
Guds Ande, för att de skall veta vad
som har blivit dem skänkt av Gud,
v.12b, nämligen det som den »själiska»,
oomvända människan icke kan förstå,
v.14.
Aposteln förmanar de troende att
bruka denna världen såsom gjorde de
icke något bruk av den, med motiveringen: »denna världs gestalt (el.
form, grek. sch~ma) förgår», l.Kor.
7:31 (grt.), dvs. världen i sin nuvarande
gestal t går under. Den kristne skall
bruka världen och allt vad i den är med
en inre frigjordhet från världens
bekymmer. I Rom.12:2 förmanar
aposteln sina trosfränder att icke
anpassa sig efter denna tidsålders el.
världs form el. schema (grek. sy5che·
matlzesthai tÖ aiÖni tOll tö).
Av särskilt intresse i detta samman·
hang är det uttryck som återges med
»världens makter» (grek. tå stoicheia
tOll k6smou), Gal.4:3; KoI.2:8,20.
Grundtextens term avser antingen
judendomens och hedendomens ele·
mentära undervisning och praxis, eller
- vilket är mest sannolikt - de
andemakter som behärskar den gudsfrånvända mänskligheten. De som har
fått barnarätt hos Gud genom hans
Son Jesus Kristus, är friköpta från
träldomen under världens makter,
Gal.4:3-5,8 (den judiska träldomen
under lagen och den hedniska träl·
domen under falska gudar). De har
dött med Kristus från dessa makter
och ska1l därför icke åter låta sig
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bindas av mänskliga bud och före·
skrifter, KoI.2:20-23; Gal.4:9 f. Se
även: Stadga. Även annorstädes i N.T.
möter vi förmaningar att icke leva
efter denna världens väsende. Till en
ren och obesmittad gudsdyrkan hör att
hålla sig själv obefläckad av världen,
Jak.l:27. Den som vill vara världens
vän, blir Guds ovän, 4:4. Till en
kristens kallelse hör att - i kraft av
Guds löften - fly bort ifrån »den
förgängelse som i följd av den onda
begärelsen råder i världen», 2.Pet.l :4.
N.T.s undervisning om världen
rymmer emellertid ej blott en varning
för att låta sig präglas av denna
världens väsende. Grundläggande är
också Jesu utsåndande av sina lär·
jungar i hela världen med evangeliet,
det glada budskapet om frälsning i
Kristus allena. Se t.ex. Matt.5:13-16;
28:18·20; Mark.16:15; Luk.24:4648;
Joh.17:l8; Apg.l:8, jfr Fil.2:15 f. Se:
Evangelium, Frälsning.
Världen

Gud och världen
Gud, Fadern, älskar världen, Joh.
3:16. Vill världens frälsning, Joh.3:l7.
Har i Kristus försonat världen med sig
själv,2.Kor.5:l9.
Jesus Kristus, Guds Son, är världens
frälsare, Joh.4:42. Borttager världens
synd, Joh.l:29. Ger världen liv,
Joh.6:33,51. Är världens ljus, Joh.l:9;
9:5. Var den Messias som skulle
komma i världen, Joh.ll :27. Kom icke
för att döma världen, utan för att
frälsa världen, Joh.12:47. Kom i
världen för att vittna för sanningen,
Joh.18:37, för att frälsa syndare,
l.Tim.1:l5. Är försoningen för hela
världens synder, l.Joh.2:2.
Han är icke av denna världen,
Joh.8:23. Hans rike är icke av denna
världen, Joh.18:36. Han hatas av
världen, Joh.7:7. Han uppenbarade sig
icke för världen, Joh.14:22.

Guds barn och världen
Guds barn är världens ljus, Matt.
5:14. Skall leva gudfruktigt i denna
tidsålder, Tit.2:l2. Skall hålla sig
obefläckade av världen, Jak.l:27. Skall
icke älska världen, l.Joh.2:15. Icke
skicka sig efter denna tidsålders
väsende, Rom.12:2. Är frigjorda från
världens makter, Ko1.2:20.
De är i världen, Joh.17:l!. Är icke
av världen, Joh.17:16. Är icke kända
av världen, !.Joh.3:1. Hatas av världen,
l.Joh.3:13. Lider betryck i världen,
Joh.16:33. Kämpar mot världshärska·
re, ondskans andemakter, Ef.6:l2.
De skall döma världen, l.Kor.6:2.
Skall icke fördömas tillika med
världen, l.Kor.Il:32. ÖVervinner världen, l.Joh.5:4 f. Han som är i dem är
större än den som är i världen,
l.Joh.4:4.

Den fallna världen

2) tebel, ,:Il'!

fastl~d;

j~~dkrets(en),

värld(e~).

Ordet står häf parallellt eller tillsammans med 'ärä~, se 1 (här övers.
jorden). Se: Jord 5.
3) tJilät!, ,? r!
fortvaro, livslängd; liv; värld. Se vidare:
Liv 13.
4) utf.ord.
5) 'år.jiimJi, n~ ~ ~
jord, mark, land. Se: Jord 2, Land 8.

6) 'lidiim, O'~
man, -männisb; här kollektivt: människor, mänsklighet. Se t.ex. Folk 21,
Man 1, Människa 1.
7) kOsmos, K6a/l01;
ordning; prydnad, smycke; i synnerhet: världsordning, värld. Ordet kan
beteckna jorden, jordkretsen, den
bebodda världen, mänskligheten, och
den ordning eller de principer, som
gäller för det mänskliga livet. I
kvalificerad mening brukas k6smos i
N.T. dels om världen som skapad och
älskad av Gud, dels om världen som
avfallen från Gud och fientlig mot
honom. För övrigt förekommer ordet i
en mängd betydelsenyanser, stundom
även i överförd, symbolisk mening. Se:
Prydnad 8.
8) I Matt.19:28 står ordagrant: i
pånyttfödelsen (palinggenesm, se Ny
24).
9) utf.ord.
I Joh.18:36 står ordagrant: härifrån.
10) hi oikoumene, fl olKov/l€v'l/
(underförstått: ge, jord) den bebodda
jorden, jordkretsen, världen; oikou·
mene, fem. part. pass. av oikM, bebo;
bo (av: oikos, hus).
11) tå epourånia,
frrovpålJla
de himmelska tingen, det himmelska;
här övers. den himmelska världen;
neutr. plur. av epourånios, se Him·
melsk 3. Här står i grundtexten: en tois
epouraruois, i det himmelska. Tå
epourånia är ej identiskt med himme·
len (ouran6s, se Himmel 7) men är ett
begrepp, som irmefattar hela den
verklighet, där andemakterna (även
ondskans andemakter) håller till; jfr
Ef.6:l2, där det talas om »ondskans
andemakter i himlarymdern3» (grt. har
också här: en tois epouraniois).
12) ai5n, alw IJ
tid; lång tid, evighet; tidsålder; värld; i
Hebr.l:2; 11:3 plur. best. form,
tidsåldrarna; världarna. Jfr art. Tid,
tidsålder. Se: Evig 24.
13) ktisis, K Tia II;
grundande, byggande; i N.T. skapande,
skapelse; även skapelse i betydelsen:
det som är skapat. Se: Skapa 10.

ra

VÄRLD
Uppdelning: värld, denna värld, hela världen,
världens begynnelse.
VllRLD

1) ';jrä~, n~
område; land', rike; jord(en), jord·
krets(en). Se: Främmande 8, Jord l.

efter all v.ens sedvänja
loMos.19:31
jag lIAr nu all v.ens vlill
Jos.23:14
Jag lIAr nu all v.ens vlill
loKon. 2:2
lever icke kvar i v.en
Job 18:17
deras ord gå till v.ens ändar
Ps.19:5
Iyssnen I alla s. leven l v.en
49:2
frambragte jorden och v.en
90:2
os. fåflindl&t ... tiIl v.en
Pred. 6:4
l; konungariken i den vida v.en
Jes.23:17
1 alla övr!&a riken i v.en
Jer.25:26
7 visade hm alla riken i v.en
Matt. 4:8
7 I ären v.ensljus
5:14
7 Akern är v.en
13:38
7 Ve v.en för förförelaers skull
18:7
8 När v.en födes på nytt
19:28
9 dA Gud skapade v.en
Mark.13:19
10 visade hm alla riken l v.en
Luk. 4:5
7 söka ju hedningarna i v.en
12:30
10 det s. skall övergå v.en
21:26
7 I v.en var ban
Joh. 1:10
7 och gm hm bade v.en blivit till
1:10
7 men v.en ville icke veta av hm
1 :10
7 Guds lamm, .. borttager v.ens Synd 1:29
7 Ty så älskade Gud v.en
3:16
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Är i den ondes våld, Uoh.5:19. Är
förblindad, 2.Kor.4:4. Är påverkad av
Antikrists ande, Uoh.4:3. Är bunden
i synd och död, Rom.5:l2. Är präglad
av köttets och ögonens begärelse och
av högfärd över detta livets goda,
Uoh.2:16.
Vill icke veta av Kristus, Joh.l:lO.
Känner icke och kan icke taga emot
sanningens Ande, Joh.14:17. Hatar
Jesus och hans lärjungar, Joh.15:l8 f.
VÄRLD

1
1
1
1
2
3
2
4

Världshärskare - Väsende
7 icke sände Gud sin Son i v.en
3:17
7 för att döma v.en
3:17
7 för att v.en skulle bliva frälst
3:17
7 han i sanning är v.ens Frälsare
4:42
7 Guds bröd.o.giver v,en liv
6:33
7 för att v,en skall leva
6:51
7 så träd öppet fram för v.en
7:4
7 V.en kan icke hata eder
7:7
7 Jag är v.ens ljus
8:12
7 det talar jag ut inför v.en
8:26
7 Så länge jag är i v.en
9:5
7 är jag v.ens ljus
9:5
7 Fadern helgat och sänt i v.en
10:36
7 icke kommit för att döma v.en
12:47
7 utan för att frälsa v.en
12:47
7 älskat sina egna bär i v.en
13:1
7 sanningens A. s. v.en icke kan
14:17
7 v.en ser mig icke mer
14:19
7 för oss, men icke för v.en
14:22
7 icke giver jag den ss. v.en giver
14:27
7 v.en skall förstå att jag älskar
14:31
7 Om v.en hatar eder, betänken
15:18
7 Voren I av v.en
15:19
7 så älskade ju v.en vad henne
15:19
7 men eftersom I icke åren av v.en
15:19
7 utvalda och tagna.ut ur v.en
15:19
7 därför hatar v.en eder
15:19
7 låta v.en få veta sanningen
16:8
7 v.en skall glädja sig
16 :20
7 att en mska är född till v.en
16:21
7 ifrån Fadern och kommit i v.en
16:28
7 lämnar v.en och går till Fadern
16:28
7 I v.en liden I betryck
16:33
7 jag har övervunnit v.en
16:33
7 hos dig, förrän v.en var till
17:5
7 s. du tagit ut ur v.en
17:6
7 det är icke för v.en jag beder
17:9
7 icke längre kvar i v.en
17:11
7 men de äro kvar i v.en
17:11
7 medan jag ännu är här i v.en
17:13
7 v.en har hatat dem
17:14
7 eftersom de icke äro av v.en
17:14
7 likasom icke jag är av v.en
17:14
7 att du skall taga dem bort ur v.en 17:15
7 De äro icke av v.en
17:16
7 icke heller jag är av v.en
17 :16
7 Ss. du har sänt mig i v.en
17:18
7 så har ock jag sänt dem i v.en
17:18
7 för att v.en skall tro att du
17:21
7 att v.en kan förstå att du sänt
17:23
7 v.en har icke lärt känna dig
17:25
7 Jag har öppet talat för v.en
18:20
7 Den Gud s. gjort v.en
Apg.17 :24
10 döma v.en med rättfärdighet
17:31
7 ifrån v.ens skapej.se varit
Rom. 1 :20
7 Huru skulle Gudltunna döma v.en 3:6
7 skulle få v,en till arvedel
4:13
7 synd fanns i v.en redan innan
5:13
10 deras ord gått till v.ens ändar
10:18
7 deras fall till rikedom för v.en
11:12
7 hade med sig v.ens försoning
11:15
7 v:en icke gm visdom
loKor. 1 :21
7 det s. för v.en var dåraktigt
1 :27
7 det s. i v.en var svagt
1 :28
7 det s. i v,en var ringa och
1 :28
7 vi hava icke fått v.ens ande
2 :12
7 skådespel hava vi blivit för v.en
4:9
7 Vi hava blivit ss. v.ens avskum
4:13
7 annars måsten I ju rymma ur v.en
5 :10
7 de heliga skola döma v.en
6:2
7 sitta till doms över v.en
6:2
7 omsorg åt vad s. hör v.en till
7 :33
7 omsorg åt vad s. hör v.en till
7 :34
7 ingen avgud finnes till i v.en
8:4
7 fördömda tillika med v.en
11:32
7 finnes här i v.en olika språk
14:10
7 Gud s. i K. försonade v.en
2.Kor. 5:19'
7 v.ens bedrövelse kommer åstad död 7 :10
7 träldom under v.ens makter
Gal. 4:3
7 JK. kors. gm vilket v.en för mig
6 :14
7 korsfäst. och jag för v.en
6 :14
11 himmelska v.ens andliga
Ef. 1:3
7 förrän v.ens grund var lagd
1:4
11 högra sida i den himmelska v.en
1 :20
11 med hm i den himmelska v.en
2:6
7 utan hopp och utan Gud i v.en
2:12
11 väldigheterna i den him. v.en
3:10
7 lysen ss. himlaljus i v.en
Fil. 2 :15
7 finna överallt i v.en
Kol. 1:6
7 håller sig till v.ens makter
2:8
7 frigjorda ifrån v.ens makter
2:20
7 levden I ännu i v.en
2 :20
7 s. blev trodd i v.en
l.Tim. 3:16
7 icke fört ngt med oss till v.en
6:7
12 gm vilken han ock skapat v.enHebr. 1:2
10 låta förstfödde inträda i v.en
1:6
10 lade den tillkommande v.en
2:5
7 den tid då v.en var skapad
4:3
7 vid sitt inträde i v.en
10:5
9 gjorda till skådespel för v.en
10:33
12 v.en har blivit fullbordad gm
11:3
7 gm (tron) blev han v.en till dom
11:7
7 mskor s. v.en icke var värdig
11 :38
7 edra bröder här i v.en
1.Pet. 5:9
7 förgängelse s. råder i v.en
2.Pet. 1:4
7 skonade han den fomtida v.en
2:5
7 floden över ogudaktigas v.
2:5
7 undkommit v.ens besmittelser
2:20
7 förgicks också den v. s. då fanns
3:6
7 Älsken icke v.en
l.Joh. 2:15
7 ej heller vad s. är i v.en
2:15
7 Om ngn älskar v.en
2:15
7 Ty allt s. är i v.en
2:16
7 är icke av Fadem utan av v.en
2 :16
7 v.en förgår och dess begärelse
2:17
7 Därför känner v.en oss icke
3:1
7 om v.en hatar eder
3 :13
7 falska profeter gått ut i v.en
4:1
7 Antikrists ande ... redan nu i v.en
4:3
7 större än den s. är i v.en
4:4
7 De äro av V.en
4:5
7 därför tala de vad s. är av v.en
4:5
7 och v.en lyssnar till dem
4:5
7 Gud har sänt sin enfödde Son i v.en 4:9
7 till att vara v.ens Frälsare
4:14
7 fött av Gud. övervinner v.en
5:4
7 seger s. övervunnit v.en: vår tro
5:4
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7 Vilken annan kan övervinna v.en
5:5
7 villolärare gått ut i v.en
2.Joh. v.7
7 hålla sig obefläckad av v.en
Jak. 1 :27
7 dem s. i v.ens ögon äro fattiga
2:5
7 ss. en v. av orättfärdighet
3:6
7 v.ens vänskap är Guds ovänskap
4:4
7 Den s. vill vara v.ens vän
4:4
7Väldetöverv.envårH.
Upp.11:15
VÄRLD (denna värld)
3 från denna v.ens mskor
PS.17:14
7 I ären av denna v.en
Joh. 8 :23
7 jag är icke av denna v.en
8 :23
7 han ser då denna v.ens ljus
11:9
7 s. hatar sitt liv i dennav.en
12:25
7 går en dom över denna v.en
12:31
7 skall denna v.ens furste utkastas
12:31
7 gå bort ifrån denna v.en
13:1
7 denna v.ens furste kommer
14:30
7 ty denna v.ens furste är nu dömd 16:11
7 Mitt rike är icke av denna v.en
18:36
7 Om mitt rike vore av denna v.en
18:36
9 nu är mitt rike icke av denna v.en 18:36
7 denna v.ens visdom till
1.Kor.1:20
7 denna v.ens visdom är dårskap
3:19
7 alla denna v.ens otuktiga mskor
5 :10
7 de s. bruka denna v.en
7 :31
7 i denna v.en vandrat i
2.Kor. 1:12
7 denna v.s och tidsålders
Ef. 2:2
7 om ngn har denna v.ens goda l.Joh. 3 :17
7 sådana äro ock vi i denna v.en
4:17
V ÄRLD (hela världen)
6 drager hela v.en fram
Job 21:33
7 om hon vinner hela v.en
Matt.16:26
10 bliva predikat i hela v.en
24:14
7 Varhelst i hela v.en
26:13
7 om hon vinner hela v.en
Mark. 8 :36
7 varhelst i hela v.en evangelium
14:9
7 Gån ut i hela v.en och pre diken
16:15
10 hela v.en skulle skattskrivas
Luk. 2:1
7 om hon vinner hela v.en
9 :25
7 hela v.en löper ju efter hm
Joh.12:19
7 icke ens hela v.en kunna rymma
21 :25
10 hungersnöd över hela v.en
Apg.11:28
10 s. hava uppviglat hela v.en
17:6
10 (Diana) s. hela v.en dyrkar
19:27
10 strid bland judar i hela v.en
24:5
7 i hela v.en talar om eder
Rom. 1:8
7 hela v.en stå med skuld inför
3:19
7 Paulus eller hela v.en
l.Kor. 3:22
7 utan ock för hela v.ens
l.Joh. 2:2
7 hela v.en är i den ondes våld
5:19
10 skall komma över hela v.en
Upp. 3:10
10 s. förvillar hela v.en
12:9
10 till konungarna i hela v.en
16:14
V ARLD (komma i världen)
7 ljuset ... komma i v.en
Joh. 1:9
7 när ljuset hade kommit i v.en
3:19
7 Profeten s. skulle komma i v.en
6:14
7 Till dom har jag kommit i v.en
9:39
7 s. skulle komma i v.en
11:27
7 Ss. ett ljus kommit i v.en
12:46
16:28
7 och har kommit i v.en
7 därtill har jag kommit i v.en
18:37
7 har synden kommit iv .en
Rom. 5:12
7 KJ. har kommit i v.en
l.Tim. 1:15
V ÄRLD (världens begynnelse)
7 från v.ens begynnelse
Matt.13:35
7 allt ifrån v.ens begynnelse
24 :21
7 tillrett från v.ens begynnelse
25:34
13 redan vid v.ens begynnelse
Mark.10:6
13 allt ifrån v.ens begynnelse
13:19
7 fråD v.ens begynnelse
Luk.ll:50
7 före v.ens begynnelse
Joh.17 :24
7 allt ifrån v.ens begynnelse
Hebr. 9:26
7 före v.ens begynnelse
l.Pet. 1 :20
18 ända ifrån v.ens begynnelse 2.Pet. 3:4
7 från v.ens begynnelse
Upp.13:8
7 icke från v.ens begynnelse skrivna 17:8

VÄRLDSHÄRSKARE
1) kosmokrator, KOoJ.1.0KparWp
världshärskare; av: kosmos, se Värld 7,
och krateö, se Fast 43. Ordet förekommer i Ef.6:12 i uttrycket: hoi
kosmokråtores tou skotous toutou,
detta mörkers världshärskare. Jfr det
därpå följande uttrycket: ta pneumatika t~s ponerias en tois epouraniois, ondskans andemakter i det himmelska Ufr Värld 11).
VÄRLDSHÄRSKARE
1 v. s. råda här i mörkret

Ef. 6:12

VÄRLDSLIG

1) /.Ii~on, 1 i" ' 0
yttre; av: I;tu~, se Avsides 2. Ordet
förekommer här i uttrycket: miHå'!~:å
I;ti~onå, yttre tjänst; övers. världsliga
sysslor (miHå'~å, se t.ex. Tjänst 12).
Samma begrepp är i Neh.l1:l6 övers.
yttre sysslor. Termen avser de tempelsysslor , som utfördes utanför templet,
t.ex. underhålls- och byggnadsarbeten.
2) kosmikOs, KOOJ.1.tK6c;
som är avel. som tillhör världen el.
jorden, världslig, jordisk; av: kosmos,
se Värld 7. Se vidare: Jordisk 4.
VÄRLDSLIG
1 till de v.a sysslorna
2 avsäga oss v.a begärelser
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l.Krön.26:29
Tit. 2:12

VÄRLDSORDNING
I) schema, oxiiJ.1.a
hållning, skick; gestalt, form. I 1.Kor.
7:31 förekommer ordet i uttrycket: to
schema tou kosmou toutou, denna
världs gestalt el. form; övers. den
nuvarande världsordningen (kosmou,
gen. av kosmos, se Värld 7). Se vidare:
Utvärtes 5.
VÄRLDSORDNING
1 nuvarande v.en går mot sitt

l.Kor. 7:31

VÄRMA
fick ej v. sig i ull av mina
Job 31:20
tager därav och v.er sig
Jes.44:15
när man så har v. t sig säger man
44:16
ingen kol eld att v. sig framför
47:14
och v.de sig vid elden
Mark.14:54
Petrus där han satt och v.de sig
14:67
stodo där och v.de sig
Joh.18:18
stod också Petrus och v.de sig
18:18
Simon Petrus stod och v.de sig
18:25

VÄRME
köld och v. aldrig upphöra
torka bort ... då v.en kommer

l.Mos. 8:22
Job 6:17

VÄRN
Se även: Bevara, borg, klippa, tillflykt,
fast, fäste, beskydd, beskärm.

-värn
bröstvärn s.Mos.22:8
VÄRN
I) misgåb, :::. ,t't)
hög (otillgängligj plats, faste, borg; av:
Sågat>, se Upphöja 10. Ordet är
mestadels övers. borg, t.ex. Ps.9:10;
46:8; 59:10; 62:3; 94:22. Jfr Jer.48:1,
övers. fäste (ordet uppfattas på detta
ställe av många som namn på en plats i
Moab; det bör då återges: Misgab). Jfr
5.
2) må'oz, l i Vt)
faste, befastning el. tillflykt, skydd.
Se: Fast 6, Stark 13, Starkhet 2.
3) utf.ord.
4) mistor, "1 i not)
skydd, skyddad riats; av: [så!ar], se
Fördölja 1. Ordet, som end. förekommer i Jes.4:6, står där jämsides med
mal;tsä, se Tillflykt 4. Jfr mistår,
gömställe, hemlig plats; i Ps.l 0:8;
Jer.13:17 övers. lönndom; Ps.lO:9;
Jer.23 :24 lönnligt ställe; PS.17 :12;
Klag.3:l0 försåt; Jer.49:l0 gömsle.
5) mibsår, "1:; J t)
avskur~n el. ~tiligäng1ig plats; innesluten el. befäst plats, faste, befastning. Jfr Jes.2s:12, där mit>~r misgåt>
(misgåt>, se I) är övers. högt faste. Se
vidare: Fast 28.
6) /.Iel, 'H), 'I '[)
yttermur (mindre mur runt den
egentliga fastningsmuren); fastningsvall, bålverk, värn. Jfr 2.Sam.20:1S,
övers. yttermur; l.Kon.21:23; Ps.
122:7 mur; Klag.2:8 vall; Nah.3:8
faste.

2 H. är god. ett v. i nödens
2 leta efter ngt v. mot fienden
3 till ett v. för mitt hus

Nab. 1:7
3:11
Sak. 9:8

VÄRNLÖS
Vi hava blivit v.a
om de äro rätta, V.a änkor
En rätt. v. änka s. sitter ensam
understödja rätta. v.a änkor

Klag. 5:3
l.Tim. 5:3
5:5
5:16

VÄRRE
skall iag tukta eder sjufalt v.
3.Mos.26:18
skall jag slå eder sjufalt v.
26:21
det vore v. än det andra
2.Sam.13:16
så gör du det allenast v ..
Ords.19:19
I haven rasat v. än hednafolken
Hes. 5:7
låter eder hunger bliva allt v.
5:16
huru mycket v. bliver det icke
14:21
inom kort bedrev du v. ting än de
16:47
upptändes hon av lusta ännu v.
23:11
och bedriven än v. sy nd
Am. 4:4
redligaste v. än taggig häck
Mika 7:4
och hålet skulle bliva v.
Matt. 9:16
andar s. äro v. än han själv
12:45
det sista v. än det första
12:41
dubbelt v. än I själva ären
23:11
den sista villan v. än den första
27:64
och hålet skulle bliva v.
Mark. 2:21
snarare blivit v. med henne
5:2t
andra andar, v. än han själv
Luk.11:2f
det sista v. än det första
11: 9 '
icke ngt v. må vederfaras dig
Joh. 5
är v. än en otrogen
l.Tim. 5:c...
det sista v. än det första
2.Pet. 2:20

VÄRST
låta de v.a hednafolk komma

-värv

Hes. 7:24

VÄRV

tjänarvärv Ef.4:12
VÄRV
betrodde detta v. åt prästerna 2.K.rön.23:18

VÄSEN
Se även: Väsende.
-väsen
gudaväsen I.Mos.33:10
hemlighetsväsen 2.Kor.4:2
VÄSEN
tål Isebels avgudiska v.
2.Kon. 9:22
renade folket ifrån främmande v. Neh.13:30
fröjda sig åt ondskans vrånga v. Ords. 2:14
tingens v. ligger i fjärran
Pred. 7 :25
Ty hs osynliga v.
Rom. 1 :20
denne är hs v.s avbild
Hebr. 1:3

VÄSENDE
Se även: Väsen.
-väsende
gudstjänstväsende Ko1.2:23
skökoväsende 3 .Mos.19 :29
VÄSENDE
Uppdelning: väsende; väsende (=varelse).
VÄSENDE
för ditt onda v.s skull
5.Mos.28:20
Giv dem efter deras onda v.
Ps.28:4
hela hs v. är ljuvlighet
HV. 5:16
Skaffen edert ondav. bort
Jes. 1:16
fulla av österlandets v.
2:6
för edert onda v.s skull
Jer. 4:4
Bättren edert leverne och edert v.
7:3
om I bättren edert leverne och v.
7:5
omvänder sig från det onda v.
18:8
bättren edert leverne o~h v.
18:11
detta för deras onda v.s skull
21:12
för edert onda V.s skull
23:2
från sin onda väg och sitt onda v.
23:22
från sin onda väg och sitt onda v.
25:5
för deras onda v.s skull
26:3
bättren nu edert leverne och v.
26:13
bättren edert v.
35:15
för edert onda v.s skull
44:22
blygdes över ditt skändliga v.
Hes.16:27
då orenade de det gm sitt v.
36:17
ss. en kvinnas orenhet var deras v.
36:17
efter deras v. dömde jag dem
36:19
skaffa bort det lösaktiga v.t
Hos. 2:2
För deras onda v.s skull driva dem
9:15
för deras onda v.s skull
Mika 3:4
oförsynt v.
Mark. 7 :22
vandra i ett nytt v .• i liv
Rom. 6:4
medan vi ännu voro i ett köttsligt v.
7:6
så tjäna vi nu i A. nya v.
7:6
icke i bokstavens gamla v.
7:6
de s. äro i ett köttsligt v.
8:8
I åter ären icke i ett köttsligt v.
8:9
icke efter denna tidsålders v.
12:2
vandrade i judiskt v.
Gal. 1:13
gick längre i judiskt v.
1 :14
gudar s. till sitt v. icke voro gudar
4:8
ej heller ohöviskt v.
Ef. 5:4
i tro med ett tuktigt v.
l.Tim. 2:15
kärlek till denna tidsålders v.
2. Tim. 4:10
stilla andens oförgängliga v.
l.Pet. 3:4

VÄRN
1 Gud, du mitt v.
2.Sam.22:3
2 Gud, du s. var mitt starka v.
22:33
1 H. mitt v.
PS.18:3
2 H. är mitt livs v.
27:1
2 ett frälsningens v. är han
28:8
2 ty du är mitt v.
31:5
2 han är deras v. i nödens tid
37:39
2 du är den Gud s. är mitt v.
43:2
1 Gud har gjort sig känd ss. v.
48:4
2 s. icke gjorde Gud till sitt v.
52:9
2 Efraim är mitt huvuds v.
60:9
2 Efraim är mitt huvuds v.
108:9
3 du räcker ut din hand till v.
138:7
1 mitt v. och min räddare
144:2
2 H. vägar den ostraffliges v.
Ords.10:29
3 till v. mot nattens faror
HV. 3:8
4 ett v. mot störtskurar
Jes. 4:6
5 Det är förbi med Efraims v.
17:3
2 varit ett v. för den arme
25:4
2 ett v. för den fattige i hs nöd
25:4
6 murar och v. bereda oss frälsning
26:1
2 söka eder ett v. hos Farao
30:2
2 Faraos v. skall bliva till skam
30:3
1 klippfästen skola vara hs v.
33:16
2 H. min starkhet och mitt v.
Jer.16:19
2 tager ifrån dem deras v.
Hes.24:25
2 min vrede över Sin. Egyptens v.
30:15
2 vid hs sida ss. stöd och v.
Dan.l1:1
2 och för Israels barn ett v.
Joel 3:16

VÄSENDE (=v""else)
ngt s. liknade fyra v.n
Hes. 1:5
vart v. hade fyra ansikten
1:6
vart v. hade två vingar
1:11
v.na vara till sitt utseende lika
1:13
elden for omkring mellan v.na
1:13
v.na hastade fram och tillbaka
1:14
När jag nu såg på v.na
1:15
ett hjul stå på j orden. invid v.na
1:15
när v.na gingo. gingo ock hjulen
1:19
när v.na lyfte sig upp över jorden
1:19
v.nas ande var i hjulen
1:20
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Väska - Västra
v .nas an d e var i hjulen
1:21
När v.na gingo, gingo ick dessa
1:21
öve r v. nas huvuden syntes n gt
1:22
Vart särskilt v. hade två vingar
1:23
ljudet av v .nas vingar
3:13
d e t var samma v. n s. jag sett vid
10:1 5
1 0:17
ty v .nas an d e var i d e m
Det var sam m a v .n s. jag se tt
10 :20
Om just detta v. jag komm er
Apg.17:23
runt trone n stodo fyra v .n
Upp. 4 :6
det första V.t liknade ett lejo n
4:7
det andra V.t e n ung tjur
4:7
d et tredj e v. t h ade a n sikte ss. m ska
4:7
det fjärde V. t likna de en örn
4:7
vart av d e fyra v.na h ade sex vingar
4:8
v.na hembära pris oc h ära och tack
4:9
mellan t r o n e n oc h d e fyra v.na
5:6
fö llo d e fyra v.na ned inför Lammet
5:8
rös te r av m å.."1ga änglar omkring v. n a
5:1 1
de fyra v.na sade 'amen'
5:14
jag h ö rde ett av de fy ra v. n a säga
6 :1
hörde jag det a netra v.t säga: Kom
6:3
hörde jag det t redje v.t säga: Kom
6:5
e n röst mitt ibl and d e fyra v. n a
6:6
h örde jag det fj ärde v. ts r öst säga
6 :7
o mkring äldst e och d e fyra v.na
7:11
sjö ngo inför d e fyra v.na e n ny sång
14 :3
ett av de fy ra v.na gav ä nglarna
15:7
d e fy ra v. n a fö ll o n ed oc h tillbådo
19:4

VÄSKA
-väska
herdeväska I .Sam.l7 :40
VÄSKA
(d omsskö ld) form aven v .
2.Mos.28 :16
i form aven v. gjorde man d en
39:9
i form aven v.
39:9
David stack sin hand i v.n
l.Sam .17 :49

VÄSSA
v.t mitt lju ngand e svärd
5.Mos.32 :4 1
o m h an vill e låta v . sin li e
1.Sam.13:20
v.er mot mig si_na bli ckar
Job 16:9
så v.er han si tt svärd
Ps. 7:1 3
de v. sina t ungor likasom svärd
64:4
De v. sina tungo r likaso m or m ar
140:4
V.en pil arna, fatten skö ldarn a
J e r .5 1 :l1
e tt svärd V.t och fejat
Hes.21 :9
De t har blivit v. t
21:10
svärd et h ar blivit V.t och fejat
21:11

-väst
nordväst Apg.27:12
sy dväst Apg.27 :12

ArabkvilIIIa i ar bele vid vävsto len.

VÄSTANVIND
lät e n my cket stark v. komma

2 .Mos. 10:1 9

VÄSTER
När en österlänning talade om väderstrecke n, fö mtsattes alltid att han
hade öster framför sig. På så sätt kom
väs ter att ligga bakom , sö der till höge r
och norr till vä nster om den talande.
Detta förhållande ligger till gmnd för
vå r nu v. ky rkobibels översättning av
Job 18:20, där grundte x ten s »de (so m
är) bakom» återges med »västerns folk»
och »de (so m är) framföm med
»Österns mäm). De hebr. uttrycken kan

emell ertid också fa tta s i betydelsen »de
som kommer eftem, resp. »de som
kommer före». De kan då syfta på
släktled i det förflutna och på
människor i en framtid; så har orden
återgiv its i Vulgata och i vår äldre
kyrkobibel (»de so m efter honom
komma», resp . »de som fö rre] honom
äro»).
l G.T . blir dessutom »havet»
(=Medelliavet) den naturliga beteckningen fö r väster; så Lex . i S.Mos.
33 :23, där ordet llVästerm) återger
grundtextens jäm , hav (se d.o .). I
betydelsen »Västem används också
ordet ma'aräl] , som betecknar den

plats där solen går ned , Lex . Ps.7S:7;
103:12 ; Jes.43:S; S9:19.
)>österland och västerland» är i
PS.6S :9 en å tergivning av ett hebreiskt
uttryck som ordagrant betyder: morgonens och aftonens utgångar (ursprungsorter). I Sak.8 :7 motsvaras
»västerland» av ett uttryck som
or dagrant betyder: solnedgångens land.
J fr även Väderstreck, Öster.
VÄSTER
(A bram) hade Be tel i v.
. l.Mos.12 :8
13:14
m o t norr och söder och öst e r och v.
utbreda dig å t v. och öst er
28:14
eder gräns i v . Stora h avet
4.M os.3 4:6
Detta skall vara e der gräns i v.
34:6
l y ft upp dina ögo n mot v.
5 .Mos. 3:27
V.n och södern tage du i besittning
33: 23
i bakhåll. .. v. om Ai
Jos . 8:9

i bakhålL.v. om staden
8:12
8:13
åt v. mot Seirs b e rgsbygd
15 :10
i v. följde Stora have t
15:12
gränse n å t v. till Neftovattn e ts
18:15
Aser träffade den i v.
19:34
tre vända mot v.
l.Kon. 7:25
i öster, v ., n orr och sö der
l.Krö n. 9:24
förjagade ... åt öste r oc h å t v.
12:15
tre (o xar) vända mot v.
2 . Krö n. 4:4
vattne t v, o m Davids sta d
3 2 :30
över ofärdsdag häpna v. n s fo lk
Job 18:20
går jag mot v " så varsnar jag
23:8
allt mellan öster och v.
P s.50:1
icke från öster eller v.
75:7
Så långt s. öst er är från v.
103:12
ifrån länderna, fr å n öster och v .
107:3
fröjderop ljuda b o rta iv.
Jes.24:14
från v. skall jag samla dig
43:5
förnimma b åde i öst e r och i v.
45:6
där komma d e andra från v.
49:12
H. namn bliva fruktat i v.
59:19
var en plats längst uppe i v.
Hes,46:19
iv. 10000 (alnar) i bre dd
48 :10
rämna mot öster och v.
Sak.14:4
komma fr å n öste r och v.
Matt. 8:11
ljungelde n ... sy nes ända till v.
24:27
När l sen ett m o ln stiga upp i v . Luk.12:54
mskor skola komma fr å n öster och v. 1 3:29
i v. tre portar
Upp.21:13
i försåt , v. om staden

VÄSTERIFRÅN
fick se en bock komma v .
skola med bävan samlas v.

Dan. 8:5
Hos.ll :10

VÄSTERLAND
österland och v. uppfyller du
ut ur både österland och v .

PS.65 :9
Sak. 8:7

VÄSTERUT
på baksidan av tabernaklet , v. 2 .Mos.26 :22
äro p å tabernaklets baksida, v.
26 :27
p baksidan av tabernaklet , v.
36 :27
på tabernakle ts baksida, v.
36 :3 2
Efraim skall lägra sig v.
4.Mos. 2 :18
sitt läge r bakom tabernaklet, v.
3:23
till Stora havet v. skall edert
Jos. 1:4
k o nungar i Nafot-Dor, v.
11 :2
till kananeerna österut och v.
11:3
gent emot Hinnomsdalen, v.
15 :8
gick den v. ned till jafletiternas
16:3
gick gränsen v. till Kanabäc ken
16:8
uppåt bergsbygde n v.
18:12
gräns v. uppåt till Mareala
19:11
gränsen vände sig v. till
19:34
Jordan intill Stora havet v.
23 :4
boningsorte r v. Geser
1.Krö n. 7 :28
den l o tt s. angav platsen v.
26:16
vid Parbar v. voro fyra (leviter)
26 :18
v. mot Gihon i dalen
2.Krön.33 :14
p å filisteernas skuldra v.
Jes.11 :14
o mråde dels på västra sidan, v.
H es.45:7
utmark v . 250 (alnar)
48:17
s. bliver ö ver 10000 (alnar) v.
48:18
likaled es v. landet utefter
48:21
stöta med. h ornen v. och
Dan. 8:4

VÄSTRA
förgårdens v. kortsida skall
för v. sidan gjordes omhängen
p å v. sidan 2000 alnar
konungar på v. sidan

Enkel horiso l1lalväv av egyptiskl ursprullg.

6289

6290

6291

6292

2 .Mos.2 7 :12
38:12
4 .Mos.35:5
Jos. 5 :1

Västra havet - Vördnad
Israels barn slogo på v. sidan
12:7
gränsen böjde sig på v. sidan
18:14
Detta var v. sidan
18:14
på andra sidan Jordan, på v. sidan
22:7
andra sidan Jordan, v. sidan
l.Krön.26:30
invid platsen på v. sidan
Hes.41:12
Han vände sig mot v. sidan
42:19
ett område dels på v. sidan, västerut 4&:7
från v. gränsen till östra
45:7
på v. sidan skall gränsen utgöras
47:20
Detta är v. sidan
47:20
sträckan från östra sidan till v.
48:1
från östra sidan till v.
48:2,3,4,5,6,7
från östra sidan till v. sträcka sig
48:8
längd från lIstra sidan till v.
48:8
v. sidan 4500 (Blnar)
48:16
ända till v. gränsen
48:21
från östra sidan till v.
48:23,24,25,26,27
V. sidan skall båIla 4500 alnar
48 :34

VÄSTRA HAVET
En beteckning på Medelhavet, se även
Hav, Stora havet. Jfr Väster.
VÄSTRA HAVET
ända till V. skall edert område 5.Mos.11:24
Juda land, ända till V.
34:2
dess eftertrupp till V.
Joel 2:20
rinnande vatten... mot V.
Sak.14:8

VÄSTRA VÄGEN
En gammal väg som förde genom det
centrala Palestina i öst-västlig riktning.
Grundtextens uttryck betyder ordagrant: solnedgångens väg Gfr Väster).
Då israeliterna efter Jerikos fall drog
vidare norrut till bergen Ebal och
Gerissim, hade de att korsa Västra
vägen. S.Mos.ll :30.
VÄTA (subst.)
Skyarna lastar han ock med v.

Job 37:11

VÄTA (verb)
v.er mitt läger med tårar
Ps. 6:7
av bim. dag skall han v.s
Dan. 4:12
av bim. dallll skall han v.s
4:20
Du skall v.s av bimmelens d&llll
4:22
av himmelens dagg v.tes hs kropp
4:30
av bimmelens dallll v. tes bo kropp
5 :21
begynte v. bo fötter med tårar
Luk. 7 :38
v.t mins fötter med sina tårar
7:44

VÄV
Se även: Ull, lin, linne, tyg, kläder,
vävnad, bom, tråd, ränning, vävplugg,
tält, tabernakel.
Väv, vävning
Innan man i forntiden tog i bruk oliks
slags vävstolar, försiggick vävningen
genom att vertilgUa trådar flätades in i
utspända horisontala trådar och därefter pressades samman med ett
trästycke, för att väven skulle bli jämn
och tät.
Vävning var en vanlig sy sselsä ttning
bland israeliterna på Bibelns tid. I
hemmen vävde kvinnorna till familjens
behov, Dom.16:13 f., jfr Ords.3l:24,
medan vävning som hantverk utfördes
av männen, 2.Mos.3S:3S. Det vanliga
materialet var fårull, Ords.27 :26, eller
gethår, 2.Mos.26:7. För rmare vävning
användes lin och bomull. Ull och lin
fick emellertid inte vävas tillsammans,
S.Mos.22 :11.
Tidigt lärde man sig att väva i olika
färger, och till och med guldtrådar
användes när särskilt fOmämliga klädesplagg skulle förfardigas, t.ex.
översteprästens efod, 2.Mos.28:S f.
Bildligt liknas människolivet vid en
väv. Efter sin sjukdom sjöng konung
Hiskia en tacksång till Herren och
sade: »Jag har vävt mitt liv till slut
såsom en vävare sin väv, och jag skäres
nu ned från bommen», Jes.38:l2.

VÄVA
(efodkåpan) med en v.d kant
2.Mos.28 :32
28:39
v. en rutig llvklädnad
kunnig i konsten att v. brokigt
38:23
39:3
så att man kunde v. in det
39:22
Efodkåpan gjorde man av V.t tyg
37:27
livklädnaderna i v.t arbete
3.Mos.13:48
sker med ngt v. t eller virkat
13:49,&1
på det v.da eller virkade tyget
13:52
det v.da eller virkade tyget
på det v.da eller virkade tyget
13:53,56
13:57,58
det v.da eller virkade tyget
antingen v. t eller virkat tyg
13:59
v.de in flätorna i ränningen
Dom.16:13
v.de tyg till tält åt Aseran
2.Kon.23:7
v. alla slags konstvävnader
2.Krön. 2:14
av ben och senor v.de du mig
Job 10:11
i brokigt v.da kläder föres
PS.45:15
så ock de s. v. fina tyger
Jes.19:9
38:12
Jag bar v.t mitt liv tl11 siut
De v. spindelnät
59:5
klädde på dig brokigt v.da
Hes.16:10
tog dina brokigt v.da kläder
16:18
taga av sin brokigt v.da kläder
26:16
brokigt v.da mantlar
27:24
Luk.12:27
huru de varken spinna eller v.
livklädnaden v.d i ett stycke
Jo1to19:23

VÄVARE
snabbare än v.ns spole
ss. en v. sin väv

Job 7:6
Jes.38:12

VÄVBOM
Skaftet på ha spjut liknade v.
l.Sam.17:7
spjut vars skaft liknade en v.
2.Sarn.21:19
ett spjut s.liknade en v.
1.Krön.11:23
ett spjut vars skaft liknade en v.
20:5

VÄVNAD
Se: Väv.
-vävnad
konstvävnad 2.Mos.28:lS
praktvävnad Dom.S :30
VÄVNAD
i brokil v. av mörkblått
2.Mos.26:36
ett förhänge i brokig v.
27 :16
skärpet av samma slalS v.
28:8
(domssköld) I samma sialSv. s. efoden 28:15
bälte skall du göra I brokig v.
28:39
broktga v.er av mörkblått
35:35
så ock andra v.er
35:35
förhänge I brokig v.
36:37
förhlinllet gjordes I brokig v.
38:18
skärpet av samma siags v.
39:5
Bröstskölden i samma siags v.
39:8
äntligen bältet ... i brokig v.
39 :29
av tyg i brokig v.
Hes. 16:13
segel med brokig v. från Egypten
27:7
brokiga v.er gåvo de dig ss.
27:16

VÄVPLUGG
ryckte (Simson) loss v.en

Dom.16:14

VÄXA
Se även: Växt.
-växa
fullvuxen Ef.4:13
självvuxen 2.Kon.19:29

till dess edert skägg hinner v. 1.Krön.19:5
de unga män s. vuxit upp
2.Krön.10:8
De unga männen s. vuxit upp med hm 10:10
(Josafats) frlmodighetv.te
17:6
H. vr"de över bo folk v.te så
36:16
så att skadan icke v.er
Esr. 4:22
missgärningar v. t oss över huvudet
9:6
Icke kan röret v. högt
Job 8:11
Lik en frodig planta v.er han
8:16
och ur mullen få andra v. upp
8:19
Han låter folksiag v. till
12 :23
lik ett blomster v.er hon upp
14:2
med åldern v. till I rikedom
21 :7
Då må törne v. upp för vete
31:40
Deras unear frodas och v. till
39:7
när hs hus v.er till i härltgbet
PS.49 :17
om ock eder rikedom v".er
62:11
det s. v.er därpå välsignar du
65:11
Ja, låt mil v. till alltmer
71:21
Ymnigt v.e säden i landet
72:16
ocb de v. i makt
73:12
trofastbet skall v. upp ur jorden
85:12
ss. en ceder på Libanon v.er han
92:13
(H.) lät släkterna v. till
107:41
vissnar förrän det bar vuxit upp
129:6
gryningens ljus s. v.er i klarhet
Ords. 4:18
när de förgås, v. de rättfärdiga till
28:28
När de rättfärdiga v. till
29:2
Där de ogudaktiaa v. till
29:16
där v.er överträdelsen tl11
29:16
det s. H.låter v. bliva till
Jes. 4:2
överallt v. tistel och törne
7 :23
väl får du dem att v. höet
17:11
nässlor och tistlsr v. l dess fästen
34:13
skall v. gräs. jämte vass och rör
35:7
örter ss. det s. v.er på taken
37:27
förrän strået har vuxit upp
37 :27
äta vad s. v.er upp av spil1aäd
37 :30
cedrar och akacieträd v. i öknen
41:19
de v. upp mitt Ibland Kräset
44:4
rättfärdtgbet låte den ock v. upp
45:8
skola cypresser v. upp
65 :13
en trädlård sin sådd v. upp
61:11
Ings druvor v. på vinträden
Jer. 8:13
de v. och bära frukt
12:2
rättfärdil telning v. upp åt David
33 :15
v. till en översvämmande ström
47:2
vinstockens. vars rankor v. upp
Hes.15:2
ditt hår hade v.t
16:7
en telning s. v.te i landet
17:5
den fick v. upp och bliva utgrenat
17:6
blad s. vuxit ut därpå förtorka
17:9
på den plats där det har vuxit upp
17 :10
dess stam v.te bög
19:11
låta ett horn v. upp åt Israels hus
29:21
du v.te så hög
31:10
ett träd s. v.er vid vatten
31 :14
åt dem låta en plantering v. upp
34:29
låta kött v. på eder
37:6
senor och kött v.te på dem
37:8
Därför v.te bredden inåt
41:7
icke heller låta håret v. fritt
44:20
skola allahanda fruktträd v. upp
47:12
du vilkens storhet har vuxit
Dan. 4:19
bs bår v.te och blev ss. ömfjädrar
4:30
det v.te övermåttan söderut
8:9
det v.te ända upp till bim. härskara
8:10
v.er hs övermod
11 :12
och Insikten skall då v. till
12:4
Ju mer de fått v. till
Hos. 4:7
törnen skall v. i deras hyddor
9:6
när sommargräset begynte v. upp Am. 7:1
liljorna på marken, huru de v.
Matt. 6:28
Låten båda slagen v. tillsammans
13:30
men när det bar v.t upp, störst
13:32
Aldrig skall frukt v. på dig
21:19
och v.te och pv frukt
Mark. 4:8
säden skjuter upp och v.er i höjden
4:27
barnet v. te upp och blev allt
Luk. 1:80
barnet v. te upp och blev allt
2 :40
J. v.te upp och v.te till i vishet
2:52
när det vuxit uPP. torkade det
8:6
törnena v.te upp tillsammans
8:7
när det vuxit upp, bar det... frukt
8:8
och det v.er och bliver ett träd
13:19
ss. sig bör att (J.) v.er till
Joh. 3:30
v.te folket till och förökade
Apg. 7:17
den v.te tillem den h. A. tröst
9:31
om vi vuxit samman med hm
Rom. 6:5
allenast äter vad s. v.er på jorden
14:2
i samma mån s. eder tro v.er
2.Kor.10:15
v.er upp till beligt tempel i H.
Ef. 2:21
gm hs A. v.en till i kraft
3:16
i alla stycken I kärlek v. upp
4:15
bär frukt och v.er till
Kol. 1:6
bära frukt och v. till i allt gott
1:10
mån v. upp till frälsnine
1.Pet. 2:2
V.en i stället till i nåd
2.Pet. 3:18

VÄV
flätorna I ränningen till din v.
Dom.16:13
vävplulgen jämte ränningen till v.en 16:14
bo förtröstan lik spIndelnsv.
Job 8:14
ss. en vävare sin v.
Jes.38:12

VÄXA
träd v. upp ur marken
1.Mos. 2:9
för att de måv. till på jorden
8:17
v.en till på jorden och föröken eder
9:7
omstörtade det s. v.te på marken
19:25
barnet v.te upp och blev avvant
21:8
(Ismael) v.te upp och bodde I öknen 21:20
barnen v.te upp
25:27
i drömmen sju ax v. på samma strå
41:6
såg sju ax v. på samma strå
41:22
men Israels barn v.te till
2.Mos. 1:7
När sedan (Mose) vuxit upp
2:10
alla träd s. v. på marken
10:5
Då v.te maskar däri
16:20
svart hår vuxit upp på
3.Mos.13:37
Vads. v.er upp av spillsäden
25:5
druvor s. v. på dina oskurna vinträd
25:5
v.er upp av spil1aäden
25:11
låta båret v. långt
4.Mos. 6:5
av allt s, v.er l deras land
18:13
där varken säd eller granatträd v.
. 20:5
sädeagröda s. v.er på din åker
5.Mos.14:22
varifrån gift och malört v.er upp
29 :18
när hs hustrus söner v.t upp
Dom.ll:2
icke lita net s. vuxit på vinträd
13:14
gossen (Simson) v.te upp
13:24
bo huvudbår begynte åter v. ut
16:22
gossen Samuel v.te upp
1.Sam. 2:21
Gossen Samuel v.te till i ålder
2:26
alla s. v. upp i ditt hus skola dö
2:33
Men Samuel v.te upp
3:19
edert skälIlI hinner v. ut
2.Sarn.10:5
det v.te upp hos hm
12:3
sammansvärjningen v.te i styrka
15:12
ocb Ilädje v. upp åt miII
23:5
isopen s. v.er fram ur viiJgen
loKan. 4:33
de unea män s. vuxit upp med hm
12:8
De unga männen s. vuxit uPP med hm 12:10
ss. det s. v.er på taken
2.Kon.19:26
förrän strået har vuxit upp
19:26
äta vad s. v.er upp av spillsäd
19 :29

VÄXLARE
Alla offergåvor i Jerusalems tempel
skulle frambäras i templets egen
sikelvaluta. De yrkesmässiga penningväxlare som etablerade sig med
anledning därav avsåg bl.a. att betjäna
de judiskatpilgrimerna från diasporan.
Växlarna inrättade sig i »hedningarnas
förgård», alltså i en del av tempelområdet, något som Jesus fördömde som
helgerån, Matt.2l :12. Att växlarnas
affarsmoral ofta var mindre god,
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gjorde inte saken bättre. Se även:
Penning, Mynt.
VÄXLARE
stötte omkull v.nas bord
han stötte omkull V.nas bord
i helgedomen...huru v. sutta
slog ut v.nas penningar

Matt.21:12
Mark.U:15
Joh. 2:14
2:15

VÄXLING
1) tropes aposkiilsma.
Tporrii~ årrooKiaojla

vändnings el. växlings skugga, vändande el. växlande skugga; enligt somliga:
minsta tecken till växling; övers.
växling av ljus och mörker. Se vidare:
Ljus 17.
VÄXLING
1 ingen v. av ljus och mörker

Jak. 1:17

VÄXT
Se även: Växa, tillväxt, föröka, vidga,
öka, framgång, helgelse, mognad.
-växt
tillväxt Ef.4:l6
Att växa till i nåd, 2.Pet.3:18.
1) Frälst av nåd, Ef.2:8. 2) Bevarad
i nåd, Rom.S:2. 3) Fostrad genom nåd,
Tit.2:l2. S) Tjänande genom nåd,
l.Pet.4:l0.
Andlig växt
1) Som säden - oförmärkt, Mark.
ödmjuk,
4:27. 2) Som liljan
Hos.14:6. 3) Som palmträdet - rak,
Ps.92:13. 4) Som cedern - stark,
PS.92:13. S) Som vinträdet - fruktbar,
Hos. 14:8.
Den troendes tillväxt
1) Förutsättning: längtan efter
näring genom Guds ord, 1.Pet.2:2. 2)
Mål: församlingens huvud som är
Kristus, Ef.4:lS. 3) Art: i nåd,
2.Pet.3:18, i kunskap, 2.Pet.3:l8, i tro,
2. Tess.l :3.
VÄXT
giva v. åt Kräsets brodd
Job 38:27
och regnet giver dem v.
Jes.44:14
Vatten gåvo den v.
Hes.31:4
men Gud gav v.en
1.Kor. 3:6
kommer... an på Gud s. alverv.en
3:7
bereda v. åt rättfärdighets
2.Kor. 9:10

vÄXT
Se även: Ört, planta, blomma, gräs,
träd, åkerbruk.
-växt
kryddväst Matt.13:32
slingerväxt 2.Kon.4:39
VÄXT
icke ... framalstra v.er
din v. är ss. ett palmträds
jorden llter sina v.er spira
ss. v.eroa äro på marken
(Sackeus) var liten till v.en
den v. s. en pne skall komma
den jord s. framalstrar v.er

5.Mos.29 :23
HV.7:7
Jes.61:11
Hes.16:7
Luk.19:3
1.Kor.15:37
Hebr. 6:7

VÖRDNAD
1) proskyneä. rrpooKuvew
vörda, hylla; här övers. betyga sin
vördnad. Se vidare: Falla 66, Hyllning 2, Tillbedja S.
2) phobeomai. ifJo(3€ojlat
frukta; vörda, respektera. Se vidare
t.ex. Frukta 18.
3) eusebeö. evoe(3€w

vara gudfruktig el. from; vörda; handla
gudfruktigt el. vördnadsfullt mot. I
l.Tim.S:4 står ordagrant: handla gudfruktigt el. vördnadsfullt mot sitt eget
hus. Se: Dyrka 9.
VöRDNAD
l Kornelius betygade hm sin v.
Apg.10:25
2 hustrun skall visa sin man v.
Ef. 11:33
3 med tillbörlig v. tags an
l.TIm. 5:4
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