y
YLLE
Se även: Ull, lin, linne, garn, spinna,
spinnrock, kläder, väv.
Ylle
Fårens ull var det vanligaste materialet
för tillverkning av garn och därmed
tyger och kläder. Yllet var en enkl:p-e
och billigare produkt än det mer
lyxbetonade rma linnet. I Hesekiels
syn skulle de som tjänade i Guds
tempel helt och hållet vara klädda i
linne och fick icke ha på sig något av
ylle. Ä ven enligt Mose lag skulle
prästen bära kläder av linne.
YLLE
vare sig klädnaden är av y.
3.Mos.13:47
tyg, vare sig av linne eller av y.
13:48
vare sig det är av y. eller av linne
13:52
en klädnad av y. eller linne
13:59
icke hava på sig ngt av y.
Hes.44:17

YMNIG
under de sju y.a åren
l.Mos.41 :34
landet pv under de sju y.a åren
41:47
Men de sju Y.a åren gingo till ända
41 :53
giverrikedom i y.t mått
Ps.65:10
Y.t växe säden i landet
72:16
låta (säden) bliva y.
Hes. 36:29
y. skall jag låta trädens frukt
36:30
Regn skall ban giva i y.t mått
Sak.10:1
åkrar buro y.a skördar
Luk.12:16

YMNIGHET
stor y. över hela Egyptens
förgäta all den förra y.en
av den förra y.en j landet
dina lador fyllas med y.

l.Mos.41 :29
41:30
41:31
Ords. 3:10

-ympa
inympa Rom.ll :17
YNGEL
upphäver sig ylet
pilormen kläcker ut y.let

Job 30:12
Jes.34:15

YNGLING
Se även: Ung.
YNGLING

1) j/ilälj, 1 ~ '.
en som är fÖdd, son; gosse; yngling. Se
vidare: Ung 16.
2) rui'ar, -I ~ l
gosse; yngling. Jfr Ung 9. Se vidare:
Ung l.
3) bä~ur, 1 1 n ~
(manbar, mogen) yngling, ung man.
Ordet står i G.T. ofta jämsides med
be!u1ä, se Jungfru l. Se: Ung 9.

4) ben, l?
son, manlig avkomling. Se' vidare:
Ung 3.
5) utLord.
6) nean{as, v€avia~
yngling, ung man. Jfr 8. Se vidare:
Ung 20.
7) pais, 'fr a i~
barn, gosse; yngling. Se t.ex. Barn 26,
Gosse 4, Tjänare 15.
8) neanlskos, vEavia"o~
yngling, ung man. I Apg.23:l8 har en
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del handskrifter neanias, se 6. Se
vidare: Ung 19.
YNGLING
1 en y. för var blånad jag får
l.Mos. 4:23
2 (Josef) följde då ss. y.
37:2
2 (Juda:) Låt y.en följa med mig
43:8
2 Y.en kan icke lämna sin fader
44:22
2 utan att vi hava med oss y.en'
44:30
2 när han ser att y.en Icke är med
44:31
2 lovat att ansvara för y.en
44:32
2 stanna kvar i y.ens ställe
44:33
2 men låt y.en fara hem
44:38
2 utan att hava y.en med mig
44 :34
3 y.ar såväl s. jungfrur
5.Mos.32:25
2 det var H. s. ropade på y.en l.Sam. 3:8
3 taga ... edra bästa y.ar
8:16
2 Är detta alla y.arna
16:11
2 du är ju allenast en y.
17 :33
2 (David) var ännu en y., ljuslätt
17 :42
2 Vems son är denne y., Abner
17:55
2 Vems son är du, y.
17:58
2 Jag är en egyptisk y.
30:13
2 Sadok, en tapper y.
l.Krön.12:28
2 medan han ännu var en y.
2.Krön.34:3
3 skonade varken y.ar eller jungfrur
36:17
3 upphöjt en y. ur folket
Ps.89 :20
2 H uru skall en y. bevara sin väg
119:9
3 I Y.ar, så ock I jungfrur
148:12
2 en y. utan förstånd
Ords. 7:7
4 Den y. är förståndig
28:7
1 en fattig y. med vishet
Pred. 4:13
1 alla s.levde ... följde y.en
4:15
3 Gläd dia. du y., i din ungdom

4
2
3
2
3
3
3
3

3
3
1
5
1
1
1
1
3
3
8
6
7
6
8
8
8
8

11:9

så är min vän bland y.ar
giva dem y.ar till furstar
och har icke uppfött y.ar
Y.ar kunna bliva trötta
y.ar äro alla lagda i bojor
utrotar ... y.arna från torgen
deras Y.ar slagna med svärd

HV. 2:3
Jes. 3:4
23:4
40:30
42:22
Jer. 9:21
18:21
krossade jag y. och jungfru
51:22
y .&rna bära på kvarnstenar
Klag. 5:13
Både åldringar och y.ar
Hes. 9:6
y.ar av konullllSlill sliikt
Dan. 1:3
kloka ocb läraktila y.ar
1:4
ansikten magrare än de y.ars
1:10
Jämföra värt utseende med de y.ars
1:13
bättre hull än alla de y.ar
1 :15
A t dessa fyra y.ar gav Gud kunskrap 1 :17
edra y.ar skola se syner
Joel 2:28
Av deras säd skola y.ar
Sak. 9:17
edra y.ar skola se syner
Apg. 2:17
satt en y. vid namn Eutykus
20:9
de förde y.en hem levande
20:12
För denne y. till översten
23:17
bett mig föra denne y. till dig
23 :18
översten bjöd då y.en att icke
23:22
Jag skriver till eder, I y.ar
1.Joh. 2:13
Jag har skrivit till eder, I y.ar
2:14

den y.e är nu hem ma hos vår fader
42:13
med mindre eder y.e broder kommer 42:15
Fören sedan eder y.e broder hit
42:20
den y.e är nu hemma hos vår fader
42:32
mån I föra eder y.e broder hit
42:34
43:29
Är detta eder y.e broder
mm bägare i den y.es säck
44:2
begynte söka ... hos den y.e
44:12
Om eder y.e broder icke följer med
44:23
att vår y.e broder följer med oss
44:26
må detta kosta hm hs y.e son
Jos. 6:26
Jotam, Jerubbals y.e son
Dom. 9:5
Ännu återstår den y.e
l.Sam.16:11
David var den y.e
17:14
kostade hm bs Y.e son Segib
l.Kon.16:34
likasåväl s. deras y.a bröder
l.Krön.24:31
Joahas, (Jorams) y.e son
2.Krön.21 :17
Ahasha, (Jorams) y.e son
22:1
Där går Benjamin, den y oe
Ps.68:28
han vare ss. den y.e
Luk.22:26

YNNEST
1) l:uisälj, 1 [) ~
fromhet, godhet; kärlek, vänlighet;
nåd, barmhärtighet. Ordet står här
tillsammans med !:ten, se 3 (här övers.
nåd). Se t.ex. Godhet l, Nåd l,
Vänskap 2.
2) pänim, C1')9
ansikte, anlete;' Tåsyn. I Ords.29 :26
förekommer ordet i uttrycket: bil.<:ls:es
pene-, söka (någons) ansikte el. åsyn;
på övriga ställen motsvaras övers.
»sökajsöka vinna (någons) ynnest» av:
J.tillä pene-, beveka (någons) ansikte el.
åsyn, bönfalla inför (någon). Beträf·
fande 1l.il.<:ls:es, se t.ex. Uppsöka 1; J.tillå,
se t.ex. Vinna 8. Se t.ex. Ansikte l,
Utseende 5, Åsyn 1.
3) ~en, 1 ~
nåd, ynnest. Se vidare: Nåd 8.

YNGRE
sade den äldre till den y.
1.Mos.19:31
sade den äldre till den y.
19 :34
den y. gick och lade sig hos hm
19:35
Den y. födde ock en son
19 :38
den äldre skall tjäna den y.
25:23
satte dem på Jakob, sin"y. son
27:16
lät kalla till sig sin y. son Jakob
27:42
och den y. hette Rakel
29:16
tjäna dig för Rakel, din y. dotter
29:18
giver bort den y. före den äldre
29:26
sedan den y. efter sin ålder
43 :33
Efraims huvud, fastän han var den y. 48:14
hs y. broder skall dock bliva större
48 :19
Kenas, Kalebs y. broder
Dom. 1:13
son till Kenas, Kalebs y. broder
3:9
hon har ju en y. syster
16:2
ocb den y. (hette) Miltal
l.Sam.14:49
Angrip ngn av de y.
2.Sam. 2:21
mskor s. äro y. till ären än
Job 30:1
Jakob den y.s och Joses' moder Mark.15:40
den y. av dem sade till fadern
Luk.15:12
lade den y. sonen allt sitt tillhopa
15:13
När du var y., omgjordade du
Joh.21:18
de y. männen stodo upp
Apg. 5:6
Den äldre skall tjäna den y.
Rom. 9:12
Till y. män må du tala ss.
1.TIm. 5:1
till y. kvinnor ss. till systrar
5:2
Förmana de y. kvinnorna
Tit. 2:4
Förmana likaledes de y. männen
2:6
skolen lock, I y. underordna
l.Pet. 5:5
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loMos. 9:24

YNNEST
1 (H.) förskaffade (Josef) y.
l.Mos.39:21
1 (Ester) fann nåd och y. Inför
Est. 2:17
2 ocb många skola söka din y.
Job 11:19
2 folk söka nu att vinna din y.
Ps.45:13
3 gott förstånd bereder y.
Ords.13:16
2 Många söka en furstes y.
19:6
3 s. tillrättavisar ... skall vinna Yo
28:23
2 Många söka en furstes Yo
29:26
3 förståndiga vad y. de vinna
Pred. 9:11
3 förvänrar den vise y.
10:12
4 en kvinna s. var y. värd
HV.8:10
Apg.25:3
5 begärde ss. en y. att hämta
5 bådo de oss om den y.en
2.Kor. 8:4

YPPA
likväl Icke y.r detta
3.Mos. 5:1
(Simson) y.de så sin hemligbet Dom.16:17
att ban y.t sin hemlighet
16:18
han bar nu y.t för mig sin hemlipet 16:18
hade Ester icke y.t ngt
Est. 2:10
förbjudit henne att y. ngt därom
2:10
Ester hade icke y.t ngt om sin sliikt
2:20
y. vid harpan min kunskap
Ps.49:5
hör edsförpliktelsen. y.r intet
Ords.29:24
y. för mskan hennes hemli&a'
Am. 4:13
att han y.t detta för hm
Apg.23:22
vill jag y. denna hemli&het
Rom.11:25
söndringar y. sig bland eder
1.Kor.11 :18

YPPERST
lät icke sin band drabba ... y.e
2.Mos.24:11
Tag dig ock kryddor av y.a slag
30:23
brunnen s. folkets y.e borrade 4.Mos.21 :18
uråldriga bergens y oa skatter
6.Mos.33:16
den Y.e så god s. 1000
l.Krön.12:14
allt av y.a guld
2.Krön. 4:21
Folkens y.e hava församlat sig
PS.47:10
ban sände död bland deras y.e
78:31
de y.a kryddor av alla slall
HV. 4:14
det y.a Ibland bergen
Jes. 2:2
stadens y.e måste fara ditned
5 :14
Elams båge, deras y.a makt
Jer.49 :35
eld har gått ut från dess y.a
Hes.19 :14
älskog åt Assurs alla y.a söner
23:7
kryddor av allra y.a slag gåvo de
27 :22
Du var y. bland härliga skapelser
28:12
de Y.a och bästa på Libanon
31 :16
bruken salvor av y.a olja
Am. 6:6
fast grundat, y. ibland bergen
Mika 4:1
vilket är det y.a budet
Matt.22 :36
Detta är det y.a och förnämsta
22 :38
taga fram den y.a klädnaden
Luk.15:22

YPPIG
den bortklemade och y.a

Jes.47:1

YPPIGHET
levde i veklighet och stor y.
s. levde i veklighet och y.
i sådan y. och vekligbet

5.Mos.28:54
28:56
28:56

YR
glädjens boningar i Y.8 staden

Jes.32:13

YRKE
Se även: Arbete, hantverk, boskapsskötsel, tältmakare.
YRKE
Vad är edert y.
l.Mos.46:33
(Farao:) Vad är edert y.
47:3
voro till y.t tältmakare
Apg.18:3
konstförfaren man av ngt slags y. Upp.18:22

YSTER
Y. och lättsinnig var hon
Ords.
dåraktig, Yo kvinna är fåkunnigheten
Du är lik ett y.t kamelsto
Jer.
De likna välfödda, y.ra hästar

YNGST
fick veta vad hs y.e son gjort

4) sälom, CI i '70
hälsa; fred (frid)~ säkerhet, trygghet;
vänskap. Beträffande HV.8:10, se Värd
(adj.) 3. Se vidare: Vän 8.
5) chåris, Xap t~
behag; välvilja, ynnest; nåd. Se t.ex.
Kärleksbevis 1, Nåd 10, Tack 2, Välbehaglig 12.

Egyptisk stridsyxa/rdn 16. drk f,Kr.
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7 :11
9:13
2:23
6:8

YTA
på hållarnas y.or .•. keruber
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1.Kon. 7:36

Ytterbyggnad - Yxjärn
y.n sluter sig samman
fylla jordkretsens y. med städer
utöver jordens y.
alla mskar på jordens y.
förgöra det från jordens y.

d

Job 38:30
Jes.14:21
Jer.25:26
Hes.38:20
Am. 9:8

I gören det y. av bägaren rent
ban s. har gjort det y.

g

Luk.11;39
11;40

YTTRE (adj.)
Uppdelning: yttre, yttre förgård.

YTTERBYGGNAD
uppförde (Salomo) en y.
l.Kon. 6:5
Den nedersta våningen i y.en var
6:6
i Y.en utmed hela huset byggde han
6:10

YTTRE
inre rummet och i det y.
l.Kon. 6 :29
i det inre rummet och i det y.
6:30
konungens y. ingångsväg
2. Kon.16: 18
byggde han en y. mur till
2.Krön.33:14
uppsikten över de y. sysslorna
Neh.11:16
kommit in på den y. gården
Est. 6:4
till den inre förgårdens y.
Hes.40:19
vid den y. sidovägg s. låg norrut
40:40
en y. skiljemur gick utmed
42:7
mot helgedomens y. port
44:1
på en y. väg till den y. porten
47:2
gick (Petrus) ut på y. gården
Mark.14;68

YTTERLIGARE
Sedan väntade han y. sju dagar loMas. 8:10
Men han väntade ännu y. sju dagar
8 :12
Y. sade Gud till Noa
9:8
Y. sade (Noa): Välsignad vare H.
9:26
Abram sade y.: Mig har du icke givit
15:3
Y. sade H. ängel till (Hagar)
16;11
Gud sade y. till Abraham
17 :9
de sade y.: Denne, en ensam man
19:9
Abimelek sade y. till Abraham
20:10
(Rebecka) sade y. till bm
24:25
gör tjänst hos mig I ännu y. sju år
29 :27
tjänade han hos hm i ännu y. sju år
29 :30
(Laban) sade y.: Bestäm vad du
30:28
Laban sade y. till Jakob
31 ;51
Y. sade Ruben till dem: Utgjuten icke 37 :22
Y. sade Farao till Josef: Jag sätter
41 :41
sade y. till Farao: Vi hava kommit
47:4
Israels barn y. tvångsarbeten
2.Mos. 1 :13
(Gud) sade y.: Jag är din faders Gud
3:6
Gud sade y. till Moae
3:15
H. sade y. till hm: Stick dill hand
4:6
Y. sade Farao: Folket är ju redan
5:5
y. lägger hinder i vägen för mitt
9 :17
Mase sade y.: Detta skall ske
16:8
knonade de y. emot Mose
17:3
y. ett överdrag av tahasskinn
26:14
y. skall du göra två ringar av guld
28 :27
Y. sadp. H. till Mose: Tag välluktande 30:34
H. sade y. till Mose
32:9
Y. sade han: Mitt ansikte kan du icke 33 :20
y. ett överdrag av tahasskinn
36 :19
y. gjorde man två ringar av guld
39:20
y. breda ett kläde
4.Mos. 4:6
Y. sade Mose till Kora: Hören nu
16:8
vad H. y. kan vilja tala till mig
22:19
(Rubens och Gads barn) sade y.
32:5
låtit mig leva i y. 45 år
Jos.14:10
y. vända eder bort ifrån H.
22:18
Gideon sade y. till dem
Dom. 8:24
hon sade y. till sin fader
11 :37
han sade y. till sin tjänare
19:13
Benjamin nedgjorde y. 18000 man
20:25
de sade y.: De undkomna
21 :17
Noomi sade y. till (Rut)
Rut 2:20
H. skänke dig y. avkomma
1.Sam. 2:20
filisteen sade y.
17: 10
David sade y.: H. s. räddade mig
17:37
när (Saul) då y. sände dit män
19 :21
David betygade y. med ed
20:3
Jonatan besvor David y. vid sin
20:17
Jonatan ropade y. efter gossen
20:37
David frågade Ahimelek y.
21:8
David frågade y.
23:12
skaffen eder y. visshet
23 :22
David sade y.: Så sant H.lever
26:10
(David) sade y.: Varför jagar
26:18
när de y. givit hm ett stycke
30 :12
gjorde ban sig y. ett namn
2.Sam. 8:13
villig att y. giva dig både
12:8
David sade y. till Ablsai
16:11
Husa! sade y.: Du känner din fader
17:8
Vad har Jag då rätt att y. begära
19:28
varom kan jag väl y. ropa
19:28
Varför ordnar du y. härom
19:29
y. bliva konungen till besvär
19:35
behövde giva hm ngn y. stöt
20:10
Arauna sade y. till konungen
24:23
konungen sade y. till Simei
l.Kon. 2:44
(Ella) sade y.; Gören så
18 ;34
(Abab) frågade y.: Vem skall begynna 20:14
Josafat sade y. till Israels konung
22:5
(Milta) aade y.: Hören detta
22:28
och slogo y. moabitema
2.Kon. 3:24
Y. tillsade (Elisa) hm
4:13
(Hiskia) sade y.: Ja, om nu blott
20:19
Huram skrev y.: Lovad vare
2.Kron. 2:12
Josafat sade y. till Israels
18:4
(Milta) sade y.: Hören detta,! folk"
18:27
y. föröken våra synder
28:13

Y. är att nämna att från den
Neh. 5:14
(Nehemja) sade y. till dem
8:10
Haman sade y.: Icke heller
Est. 5:12
Ester talade y. inför konungen
8:3
vad är y. din begäran
9 :12
Y. såg jag under solen
Pred. 3 :16
y. såg jag på alla de våldsgärningar
4:1
y. såg jag ngt s. är fåfänglighet
4:7
Y. såg jag under solen
9 :11
då skall denna y. förödas
Jes. 6:13
H. talade y. till Abas
7 :10
Hiskia sade y.: Frid och trygghet
39:8
Jeremia sade y. till Hananja
Jer.28:15
till detta lades y. mycket annat
36 :32
Jeremia sade y. till allt folket
44:24
hämtade y. in dryckesbröder
Hes.23:42
Jag skall nu y. öka på bränslet
24:9
skall man räkna för hm y. sju dagar
44:26
hjälpte de y. till att fördärva
Sak. 1 :15
Y. må du predika och säga
1;17
y. frågade jag och sade
4:12
Y. sade ban; Så är det beställt
5:6
Y. haven! hört att det är
Matt. 5:33
Y. är det med himmelriket
13:45,47
Y. säger jag eder
18:19
Y. sade han till dem
Mark. 7:9
Y. sade han till dem: Sannerligen
9:1
Y. sade han till dem: Om ngn
Luk.11;5
Y. sade han: Vad skall iag llkna
13:20
Y. sade han: En man hade två söner
15:11
Y. framställde han denna liknelse
18:9
framställde han y. en liknelse
19 :11
Y. sände han en &.IlIUlD. tjänare
20:11
Y. sände han en tredje
20:12
Y. sade (J.) till dem
22:35
sade (J.) y. till dem: Lasarus
Joh.11:l1
iag skall y. förhärliga det
12:28
Esaias säger ju y.
12:39
mycket folk y. fört till H.
Apg.ll :24
Angeln sade y. till (Petrus)
12:8
icke pålägga eder ngn y. börda
15:28
(Paulus) samtalade y. med dem
20:11
skrivit med y. påminnelser
Rom.15:15
y. några helbrägdagörelsens
l.Kor.12:28
vill jag y. visa eder en väg
12:31
så må han y. besinna inom sig 2.Kor.10:?
Jag måste y. berömma mig
12:1
tillskynda mig y. bedrövelse
Fil. 1 :17
Y .• käre bröder. bedja vi nu
l.Tess. 4:1
Gud själv y. gav vittnesbörd
Hebr. 2:4
intet y. skulle talas till dem
12:19
Du måste än y. profetera
Upp.10:11
(ängeln) sade y. till mig: Vattnen
17:15
Y. sade han till mig
19:9
Y. sade han: Skriv
21:5
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Yxans utveckling i biblisk tid, markerad i bokstavsordning a-h.
YTTERMUR
vall reste sig inemot y.en
2.Sam.20:15
Sidokamrarnas y. var fem alnar
Hes.41:9
YTTERST
y. på hopfogade stycket
2.Mos.26:4
y. i det andra hopfogade stycket
26:4
y. på motsvarande våd
26:5
y. i det ena hopfogade stycket
26:10
y. på det bop fogade stycket
36:11
y. i det andra hopfogade stycket
36:11
50 öglor y. på motsvarande våd
36:12
s. satt y. i det ena hopfogade
36:17
icke skörda intill y.a kanten
8.Mos.19:9
icke skörda intill y.a kanten
23:22
förtärde dem s. voro y.
4.Mos.11:1
där Arnon flyter, vid y.a gränsen
22:36
till y.a randen av Jordans
Jos. 3:8
vidrörde y.a randen av vattnet
3:15
städer y. i Juda barns stam
15:21
rannsakar ned till y.a djupet
Job 28:3
en boning:l. i havet
Ps.139:9
kallat hit från dess y.a hörn
Jes.41:9
reser sig vid jordens y.a ända
Jer. 6:22
oväder från jordens y.a ända
25:32
församla dem från jordens y.a ända
31:8
bliva den y.a - en öken
50:12
komma från jordens y.a ända
50:41
Togarmas folk ifrån Y.a norden
Hes.38:6
betalt den y.a skärven
Matt. 5:26
Min dotter ligger på sitt y.a
Mark. 5 :23
förrän du betalt y.a av skärven
Luk.12:59
doppa det y.a av sitt finger
16 :24
ett y.a bevis på sin kärlek
Joh.13:1
på det y.a av denna tid talat
Hebr. 1:2
YTTERST (yttersta dagen)
uppstå på den y.a dagen
Joh. 6 :39
låta hm uppstå på den y.a dagen 6 :40,44,54
vid uppståndelsen på den y.a dagen
11 ;24
det skal döma hm på den y.a dagen
12:48
det skall ske i de y.a dagarna
Apg. 2:17
i de y.a dagarna svåra tider
2.Tim. 3:1
i de y.a dagarna bespottare
2.Pet. 3:3
samlat skatter i de y.a dagarna
Jak. 5:3
YTTERST (yttersta tiden)
på det y.a av denna tid
Hebr.
uppenbaras i den y.a tiden
l.Pet.
först nu i de y.a tiderna uppenbarad
Mina barn. nu är den y.a tiden l.Joh.
att den y.a tiden är inne
! den y.a tiden skola
Jud.
YTTRE (subs!.)
s. gören det y. av bägaren
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1:2
1:5
1 :20
2:18
2:18
v.18

Matt.23:25

YTTRE (förgård)
den stora y. förgården
2. Krön. 4:9
mitt på den y. förgården
6 :13
ända till den y. förgården
Hes.10:5
han förde mig till den y. förgården
40:17
port s. låg på den y. förgården
40:20
förhus utåt den y. förgården
40:31
förhus låg mot den y. förgården
40:34
murpelare vid den y. förgården
40:37
lät mig gå ut på den y. förgården
42:1
på den y. förgården låga avsatserna
42:3
en y. skiljemur gick utmed
42:7
åt den y. förgården till
42;7
längden utåt den y. förgården
42:8
ville komma från den y. förgården
42:9
begiva sig till den y. förgården
42:14
gå ut på den y. förgården
44:1S
till folken på den y. förgården
44:19
bära ut det på den y. förgården
46:20
lät mig gå ut på den y. förgården
46:21
lämna å sido templets y. förgård Upp.l1:2
YVAS
mot dem s. där y. i pansar
icke ens de väldigaste skola y.
aldrig skall y. över sin höjd

Jer.51:3
Hes.31:14
31:14

YXA
Yxans utformning i det gamla Orienten påminner ofta om en hacka, och
troligen hade detta redskap en lång rad
användningar. Förutom till fredliga
ändamål brukades yxan också som
vapen. Yxbladet var i regel långt och
smalt, och först i senare tid gjordes ett
hål däri för skaftet.
I Skriften förekommer yxan som
symbol för gudomlig straffdom.
Johannes döparen förkunnar sålunda
att »redan är yxan satt till roten på
träden», Matt.3:10; Luk.3:9. l egenskap av Guds vredes redskap likllas
assyrierna vid en yxa i Herrens hand,
Jes.lO:lS.
YXA
hs hand hugger till med y.n
5.Mos.19:5
gm att höja din y. mot dem
20:19
Abimelek tog en y. i sin hand
Dom. 9:48
om han ville låta vässa sin y.
l.Sam.13:20
fel med gafflarna eller y.orna
13:21
hördes varken hammare eller y. l.Kon. 6:7
min herre, y.n var ju lånad
2.Kon. 6:5
höjer y.or mot en tjock skog
Ps.74:5
krossat med y. och billa
74:6
Skall då y.n berömma sig mot hm Jes.10:15
med y.or komma de över
Jer.46:22
redan är y.n satt till roten
Matt. 3:10
Redan är också y.n satt till
Luk. 3:9
YXJÄI:.N
föll y.et i vattnet

2.Kon. 6:5
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o

A
ÅBEROPA
Est. 1;18
furstinnorna ... å. detta
Jes.44;5
den andre skall å. Jakobs namn
l.Kor. 7;25
icke å. ngn befallning av H.
KoJ. 2;8
å.r fäderneärvda mskomeningar

ÅDER
-åder
vattenådror lob 28:11
ADER
från samma å. sött och bittert

Jak. 3;11

ÅDRAGA
förbjudes och så å. sig skuld
a.Mos. 4 :13
märker att han å.it sig skuld
4:22
märker att han å.it sig skuld
4 :27
bliver oren och å.er sig skuld
5:2
och han så å.er sig skuld
5;3
å.er sig skuld i ngt av dessa stycken
5:4
å.it sig skuld i ngt av dessa stycken
5:5
och han så å.er sig skuld
5 :17
han har å.it sig skuld inför H.
5:19
syndat och därmed å.it sig skuld
6:4
å.en I eder orenhet
11 :24
å.en eder icke orenhet gm sådana
11 :43
icke å. eder orenhet gm smådjur
11 :44
En präst får icke å. sig orenhet
21:1
må han å. sig orenhet gm henne
21:3
får han icke å. sig orenhet
21 :4
icke ens ... å. sig orenhet
21 :11
alltså å.er sig skuld
4.Mos. 5:6
å. sig orenhet, om de dö
6:7
haden I å.it eder skuld
Dom. 21 :22
från att å. dig blodskuld
l.Sam.25;26
hindrat mig från att å. mig blodskuld 25 ;33
icke mån å. eder skuld
2.Krön.19:10
att de icke å. sig skuld inför H.
19:10
gm den skuld de så ådrogo sig
24:18
den stora skuld vi å.it oss
Esr. 9:13
den skuld de hade å.it sig
10:19
den s. å.er sig hs vrede
Ords.20:2
äta därav å. sig skuld
Jer. 2:3
avfällighet s. å.er dig straff
2:19
Vi å. oss ingen skuld därmed
50:7
har du å.it dig skuld
Hes.22;4
å.it sig svår skuld gm sin hämnd
25:12
må han å. sig orenhet
44:25
må dock Juda icke å. sig skuld
Hos. 4:15
(Efraim) ådrog sig skuld gm Baal
13;1

(någon) med bön, bönfalla, anropa. Se
Lex. Bedja IS, Bönfalla 5, Möta 2,
Strid 16.
6) epikateö, E11 LK aAEw
i N.T. van!. med. el. pass. epikaleomai;
kalla (på), anropa (om hjälp), åkalla.
Se: Begära 30, Kalla 18.
7) proseuch~, 11 p ou EV XT,
bön (till Gud). I I.Tim.2:1 förekommer tre olika ord för »böw>, vilka alla
står i plur. som objekt till verbet
pOieö, &öra: deesis (se Bedja 30),
proseuche och enteuxis (se Anropa 4).
Deesis uttrycker den bedjandes begäran och önskan, proseuch~ hans
gudshängivenhet och enteuxis hans
möte och samtal med sin himmelske
Fader. De tre orden för »böw> åtföljs
av plur. aveucharistia, tacksägelse (se
Tacka 6). Se: Bedja 28, Bön 19, Åkallan 4.
8) onomazö, 6vop.a.lw
nämna, benämna, kalla. Se vidare:
Kalla 24.

ropa, kalla (på); anropa, åkalla. Se
t.ex. Kalla I, Ropa 2, Utlysa I, Åkallan l.
2) l;iinan, 1 ~ O
aram. = hebr. Q.änan, se 4.
3) tehinnä,
nn
nåd, ·förbarm~d~;; bön om nåd el.
förbarmande; av: Q.änan, se 4. Se Lex.
Nåd 4, Åkallan 2.
4) hänan, 1) n
visa· nåd, vara-;ädig el. barmhärtig; här
hithp. bönfalla (om nåd, förbarmande
el. förlåtelse). Se t.ex. Anropa 2,
Bönfalla 2, Nåd 2, Ömka 5.
5) päga', )!)9
stöta på, träffa, möta; här (med prep.
be, i, på) i betydelsen: tränga sig på

AKALLA
1 begy.nte man å. H. namn
loMos. 4:26
1 altare åt H. och å.de H. namn
12:8
1 där å.de Abram H. namn
13:4
1 å.de där H., den evige Gudens
21 :33
1 (Isak) å.de H. namn
26;25
1 och å.de H. namn
2.Mos.34:5
1 så ofta vi å. hm
5.Mos. 4:7
1 H., den högtlovade, å.r jag
2.Sam.22:4
1 jag å.de H. i min nöd
22:7
4 bedja och å. dig i detta hus
l.Kon. 8;33
4 å. dig i landet
8;47
3 Salomo hade slutat att å. H.
8;54
1 mån I å. eder guds namn
18 ;24
1 själv vill jag å. H. namn
18 ;24
1 å.en därefter eder guds namn
18:25
1 å.de de Baals namn
18;26
1 (Elisa) skulle å. H. namn
2.Kon. 5;11
1 Jaebes å.de Israels Gud
l.Krön. 4:10
1 Tacken H., å.en hans namn
16:8
4 å. inför ditt ansikte
2.Krön. 6 ;24
4 å. dig i fångenskapens land
6;37
5 hjälpa oss att å. hm
Job 21;15
1 kan han å. Gud alltid
27 ;10
1 dessa s. icke å. H.
Ps.14;4
1 Så å.r jag nu dig
17;6
1 H., den högtlovade, å.r jag
18:4
1 Men jag å.de H. i min nöd
18:7
1 icke på skam, ty jag å.r dig
31 ;18
1 Och å. mig i nöden
50;15
1 dessa s. icke å. Gud
53;5
1 riken s. icke å. ditt namn
79:6
1 så skola vi å. ditt namn
80;19
1 stor i nåd mot alla s. å. dig
86;5
1 På min nöds dag å.r jag dig
86:7
1 H., jag å.r dig dagligen
88;10
1 Han å.r mig, jag skall svara
91:15
1 Samuel bland dem s. å.de hs namn 99:6
1 Tacken H., å.en bs namn
105:1
1 i hela mitt liv skall jag å. hm
116;2
1 Men jag å.de H. namn
116;4
1 Jag vill å. H. namn
116;13
1 och H. namn vill jag å.
116;17
1 I mitt trångmål å.de jag H.
118;5
1 H. är nära dem s. å. hm
145;18
1 dem s. å. hm uppriktigt
145;18
1 Tacken H., å.en hs namn
Jes.12:4
1 en s. skulle å. mitt namn
41 :25
1 å.en hm medan han är nära
55:6
1 Då skall H. svara när du å.r hm
58;9
1 Ingen fanns s. å.de ditt namn
64:7
1 släkter s. ej å. ditt namn
Jer.10:25
1 I skolen å. mig och gå åstad
29;12
1 Jag å.r ditt namn, o H.
Klag. 3:55
1 du naklas mig, när jag å.r dig
3:57
2 funno Daniel å.nde sin Gud
Dan. 6:11
1 finnes ingen s. å.r mig
Hos. 7:7
1 var och en s. å.r H. namn
Joel 2:32
1 Stå upp och å. din Gud
Jona 1;6
1 Jag å.de H. i min nöd
2;3
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ÅHÖRARE
Blev du å. i Guds hemliga råd

Job 15;8

ÅKA
(Farao) lät hm å. i vagnen

l.Mos.41 :43

ÅKALLA
Se även: Bön, förbön, bedja, bönfalla,
anropa, gudstjänst, nåd, hjälp, frälsning.
ÅKALLA
l) ~ärä', X ~ ~

il"

l' så att de allasammans å. H.
Sef. 3:9
1 Så skola de å. mitt namn
Sak.13;9
6 s. å.r H. namn
Apg. 2:21
6 under det att han å.de
7 :59
6 fängsla dem s. å. ditt namn
9:14
6 förgjorde dem s. å.de det namnet
9:21
6 och å. därvid hs namn
22;16
6 giva åt alla s. å. hm
Rom.10;12
6 var och en s. å.r H. namn
10:13
6 huru skulle de kunna å. den s.
10;14
6 s. å. vår H. JK. namn
l.Kor. 1;2
7 bedja, å., anropa och tacka
l.Tim. 2:1
8 Var och en s. å.l H. namn
2.Tim. 2:19
6 dem s. av rent hjärta å. H.
2:22
6 ss. Fader å.en hm s. dömer
l.Pet. 1:17

ÅKALLAN
l) kärå', X"1 P

rop~, kalla T(på); anropa, åkalla. Se
vidare: Åkalla l.
2) tehinnä, n J n n
bön ·om nåd T ~l.' förbarmande. Se
vidare: Åkalla 3.
3) ta!.zanunim, D') 1 l G. D
bönfallanden, böner (om nåd, förbarmande el. förlåtelse); av: Q.änan, se
Åkalla 4. Se Lex. Bön 8.
4) proseuche, 11POUWXT,
bön (till Gud). Ordet står här
tillsammans med deesis, se Bön 20 (i
l.Tim5:5 står orden i plur.). Se:
Bedja 28, Bön 19, Åkalla 7.
5) hiketerios, iK ETT, P wc;
som tillhör el. passar en skyddssökande; fem, (he) hiketeria (underförstått:
elala el. råbdos), den olivkvist som en
skYddssökande höll i handen som
tecken på att han var i behov av hjälp;
därav betydelsen: nödrop, bön, åkallan. Ordet kommer av hiketes, en som
kommer) med bön om beskydd el.
hjälp; av: hikneomai (=hikö), komma,
gå (till), hinna, uppnå. I Hebr.5:7 står
plur. av hiketeria tillsammans med
plur. av deesis, se Bön 20.
AKALLAN
1 gick med min å. till Gud
2.Sam.22;7
2 vänd dig till din tjänares å.
l.Kon. 8;28
2 den å. s. din tjänare uppsända
8:30
2 om ngn bön och å. höjes
8:38
2 i himmelen höra deras å.
8:45
2 höra deras bön och å.
8:49
2 vända till ditt folk Israels å.
8:52
2 Jag har hört den bön och å.
9:3
2 tjänares bön och å.
2.Krön. 6:19
2 om då ngn bön och å. höjes
6:29
2 från himmelen höra deras bön och å. 6:35
2 höra deras bön och å.
6 :39
2 H. har hört min å.
Ps. 6 ;10
2 fördölj dig icke för min å.
55;2
3 H. lyssna till min å.
143;1
3 till H. med ivrig bön och å.
Dan. 9;3
3 din tjänares bön och å.
9:17
4 under ständig å. och bön
El. 6;18
4 gm å. och bön med tacksägelse
Fil. 4;6
4 i bön och å. natt och dag
l.Tim. 5:5
5 frambar (K.) böner och å.
Hebr. 5:7

ÅKER
-åker
blodsåker MatL27:8
Krukmakaråkern Matt.27:7
stadsåker Neh.12:44
AKER
ligger vid ändan av hs å.
Jag skänker dig å.n
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l.Mos.23;9
23;11

Jag vill betala å.ns värde
23:13
Efrons å. i Makpela
23:17
själva å.n med grottan
23:17
och alla träd på å.n
23:17
i grottan på å.n i Makpela
23:19
A.n med grottan blev av Hets barn
23:20
hetiten Efrons, Sohars sons, å.
25:9
den å. s. Abraham hade köpt
25;10
egyptierna sålde var och en sin å.
47:20
hava till utsäde på å.n
47:24
i grottan på hetiten Efrons å.
49 :29
den grotta s. ligger på å.n i Makpela
49 :30
den å. s. Abraham köpte till grav
49 :30
den å. s. jämte grottan där köptes
49 :32
begrovo hm i grottan på å.n i Makpela 50:13
den å. s. Abraham köpt till grav
50;13
avbeta en å. eller vingård
2.Mos.22:5
så att denna betar på annans å.
22:5
ersätta skadan med bästa från sin å.
22:5
oskuren säd eller annat på å.n
22:6
yttersta kanten av din å.
3.Mos.19:9
din å. skall du icke beså med
19;19
icke yttersta kanten av din å.
23:22
I sex år skall du beså din å.
25;3
då skall du icke beså din å.
25;4
helgar åt H. ett stycke å.
27;16
helgar sin å. ända från jubelåret
27 :17
helgar sin å. efter jubelåret
27:18
s. har helgat å.n vill lösa den
27 :19
Om han icke löser å.n
27 :20
så får å.n sedan icke lösas
27 :20
utan när å.n frånträdes på jubelåret
27 :21
helgad likasom tillspillogiven å.
27 :21
helgar åt H. en å. s. han köpt
27 ;22
på jubelåret skall å.n återgå
27 ;24
den å. s. är hs arvsbesittning
27 :28
Ingalunda givit oss å.rar
4.Mos.16:14
icke taga vägen över å.rar och
20 :17
icke vika av ifrån vägen in i å.rar
21 :22
(åsninnan) gick in på å.n
22;23
icke lust till ... hs å.
6.Mos. 5 ;21
sädesgröda s. växer på din å.
14:22
inbärgar skörden på din å.
24:19
glömmer en kärve kvar på å.n
24:19
Mycken säd skall du föra ut på å.D
28:38
~åt mig gå ut på å.n
Rut 2;2
Då gick hon åstad och kom till en å.
2:3
plocka ax på ngn annan å.
2:8
var skördemännen arbeta på å.n
2:9
plockade hon ax på å.n till aftonen
2:17
ss. det kunde ske på en annan å.
2:22
När du köper å.n av Noomis hand
4:5
när vagnen kom till Josuas å.
l.Sam.. 6 :14
(Sorgestenen) på Josuas å.
6 :18
Edra bästa å.rar skall han taga
8 :14
då kom Saul från å.n
11;5
åt eder alla giva å.rar och vingårdar
22:7
förde han Amasa in på å.n
2.Sam.20:12
återfå sitt hus och sin å.
2.Kon. 8:3
återfå sitt hus och sin å.
8:5
all avkastning av å.n
8:6
Våra å.rar måste vi pantsätta
Neh. 5:3
måst låna penningar på våra å.rar
5:4
eftersom våra å.rar och vingårdar
5:5
Given dem i dag tillbaka deras å.rar
5:11
ingen å. köpte vi oss
5:16
De besådde å.rar
Ps.107;37
s. brukar sin å. får bröd
Ords.12:11
gör icke intrång på faderlösas å.rar
23:10
gör allting redo åt dig på å.n
24;27
Jag gick förbi en lat mans å.
24:30
bockar till att köpa dig å.
27 ;26
Hon har planer på en å.
31 :16
edra å.rar förtärda av
Jes. 1:7
Ve eder s. fogen å. till å.
5:8
över mitt folks å.rar
32:13
utlänningar bruka å.rar och
61:5
i främmandes ägo, deras å.rar
Jer. 6:12
och derar å.rar åt erövrare
8 :10
Herdar i mängd ... förtrampa min å.
12:10
göra min sköna å. till en öde öken
12:10
Sion skall varda upplöjt till en å.
26:18
Köp du min å. i Anatot
32:7
Köp min å. i Anatot
32:8
köpte å.n av HanarneI
32:9
att i detta land köpa hus och å.rar
32:15
Köp du å.n för penningar
32;25
man skall komma att köpa å.rar
32:43
å.rar skall man köpa för penningar
32:44
ej heller vingårdar eller å.rar
35:9
en å. fick regn
Am. 4:7
begärelse till sin nästas å.rar
Mika 2:2
åt avfällingar utskiftas våra å.rar
2:4
Sion varda upplöjt till en å.
3 :12
en man sådde god säd i sin å.
Matt.13;24
du sådde ju god säd i din å.
13;27
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Åkerbruk - Åkennan
tilldelades i Egypten området Gosen,
som var mycket fruktbart , och här
odlade de upp jorden. Egypten var
öve rhuvudtaget en vik tig jordbruksnation. På grund av Nilens översvämningar var det lätt att bedriva
jordbruk, och till detta land sökte sig
även de kringboende folken i tider av
hungersnöd.
Då Israel senare kom in i Kanaans
land, visa de det sig att även detta var
ett väl odlat land , som väl lämpade sig
fö r jordbruk. Åkerbruket kom därför
att in ta en framstående plats i Israel.
I regntidens början, oktober-november, plöjde och så dde man. Höstregnet,
eller »arlaregnet» (den äldre kyrkobibelns term) , vattnade jorden och
gjorde den lämplig för vidare bearbetning. De vanligaste sädesslagen var
korn och vete. De värdefullare sädesslagen skyddades genom att de mindre
värdefulla såddes längst u t. Efter
sådden använde man plog eller drog
man grenar och buskar över marken.
Harvning i vanlig mening fö rekom inte.
De olika sädesslagen såddes på olika
tider, några så sent som i mars månad.
Efter vårregne t (se d.o .), som
inträffade i april-maj (den gamla
översättningens »särlaregn»), påbörj ades skördearbetet. Kornet var det
sädesslag som först mognade och alltså
först skördades. Därefter följde de
andra sädesslagen i tur och ordning.
Säden skars med lie och bands ihop till
kärvar. Tröskningen skedde utomhus
under torrtiden, och man höll till på
öppna platser där marken bestod av
stengrund eller var hårt tilltrampad.
An tingen körde man med trösksJäde
eller lät oxar trampa säden ur halmen.
Därefter siktades säden.
I Mose lag fanns många föreskrifter
som värnade om jordbruket. Vart
sjunde år, sabbatsåret, skulle jorden
vila. Vad som det året växte vilt, skulle
tillfalla de fattiga , som för övrigt även
skulle fä vad som blev kvar sedan
skördemännen hade skurit säden. Att
spänna en oxe och en åsna samtidigt
för plogen var förbjudet , S.Mos.22 :IO,
eftersom den ena var ren och den
andra oren . Ej heller fick man så i
vingården, S.Mos.22:9, eller så två slags
säd i samma åker, 3.Mos.19 :19.
Både i Jesu förkunnelse och även
eljest i de nytestan1entliga skrifterna
används ofta bilder och uttryck från
arbetet och livet på åkrar och falt,
t.ex. Matt.9 :36-38; 13:3 ff.; Joh.4:3S38; l.Kor.3 :6-9; Jak.S :7.
AKERBRUK
(Ussia) var en vän av å.

2 .Krön.26:10

ÅKERFÄLT
äta upp Isebel på Jisreels å.
2 .Kon . 9:10
På Jisreels å. skola hundarna äta
9 :36
lsebels döda kropp på Jisre els å .
9 :37
Ss. väktare kring ett å.
Jer . 4 :17
gav dem samtidigt vingårdar och å.
39 :10
I ären ett Guds å.
loKor. 3:9

ÅKERJORD
vare du förvisad ifrån å.en
loMos. 4 :11
du driver mig nu bort ifrAn å.en
4:14
förgås, vi med vår å.
47:19
Men å.en gav man åt Kaleb
Jo s.21 :12
andra skola nödgas plö ja hs å. l.Sam . 8:12
å.en och byarna åt Kaleb
l.Krön. 6:56

Åkerbruk i dagens I srael.

ÅKERMAN
Gal. 6 :8
6 :8
Jak. 5 :4

så, säd, vete , kom, skörd, kärve,
tröska, oxe, arbete .

s. en man lägger ned i sin å .
13 :31
Uttyd liknelsen om ogräset i å.n
13 :36
A.n är världen
13 :38
en skatt s. blivit gömd i e n å.
13:44
säljer allt och köper den l.n
13:44
Därför kallas den å.n Blodsåkern
27 :8
vilkens å.rar bura ymniga
Luk.12 :16
förvärvade (Judas) sig en å.
Apg. 1 :1 8
1 :19
den å.n kallad Akeldamak
också "han sålde en å. s. ban ägde
4:37

ÅKERBRUK
Se även: Åker, fält, åkerman, jord,
jordbruk, plantera, växt, plog, plöja,

Åkerbruk, jordbruk
Ända från Adams tid talas det om att
bruka jorden, l.Mos.2 :IS . Kain var
åkerbrukare, l.Mos.4:2. Israeliterna

men Kain blev en å.
loMos. 4:2
Och Noa var en å.
9 :20
till vingårdsmän och åkennän 2.Kon.25 :12
När å.nen vill så, plöjer han
Jes:28:24
stå åkermännen med skam
Jer.14:4
åkermän jämte vandrande herdar
31 :24
med dig krossade jag å.nen
51 :23
några till vingårdsmän och åkermän
52:16
Akermännen stå med skam
Joel 1 :11
Akermännen skall man mana att Am. 5:16

6309

6310

6311

6312

Den s. sAr i sitt kötts å.
den s. sår i A . å.
arbetarna s. avbärgat edra å.rar

Åkermark - Anger
Ingen profet, en l. är jag
Sak.13:f;
A.nen, han s. gör arbetet
2.Tim. 2:6
I sen huru l.nen väntar pi frukt Jak. 11:7

ÅKERMARK
skola räknas till landets å.
ett stycke å. av hennes fader
ett stycke å. av (Aksas) fader

3.Mos.2f;:31
Jos.1f;:18
Dom. 1:14

ÅKERSTYCKE
Lt tillhörde Boas
Rut 2:3
Det å. s. tillhörde Elimelek
4:3
I sen att Joab har ett l.
2.Sam.14:30
tände eld pl (Joabs) å.
14:30
tänt eld på mitt å.
14:31
där var ett å .. fullt med lInsärter
23:11
ställde (Samma) sig mitt på å.t
23:12
bördIp å.n skolen I fördärva
2.Kon. 3 :19
på bördlp å.n kastade de sin sten
. 3 :211
på jlsreeliten Nabots å.
9:21
kasta ut (Joram) på Nabots å.
9:2f;
på detta å. vedergälla dig (Ahab)
9:26
kasta ut (Joram) här pi å.t
9:26
där var et, å., fullt med kom 1.Krön.11:13
stlUlde de sig mitt på å.t
11 :14

ÅKLAGA
l) tärä', X ~ ~
ropa, kalla. Se t.ex. Kalla l, Åkalla 1.
AKLAGA
1 Sedan må du l., jag vill svara

Job 13:22

ÅKLAGARE
Benämning på djävulen (se d.o.). Se
även: Anklagelse, Satan.
AKLAGARE

l) Sä!än, 1 t,?~
motståndaIe, vedersakare; åklagaIe; i
best. form hassåtån, ÅklagaIen, Satan.
Se vidaIe: MotståndaIe 2.

2) kategor,

Kan1rWp

en som offentligt för talan emot
(nå~on), anklagaIe, åklagaIe. Formen
kategör är ytterst ovanlig i utombiblisk
grekiska, som vanligen haI kat~goros,
se Anklagare 2. I Upp.l2:l0 är det
endast Alexandrinus som haI k!lt~gör;
övriga handskrifter haI kategoros.
Kategör kan här VaIa en hebraism,
eftersom ordet förekommer som Iåne·
ord (~ätegor) i rabbinsk litteratur, där
det även brukas som beteckning på
djävulen, om vilken det också är tal i
Upp.12:1O.
AKLAGARE
1 A.n kom också med bland dem Job 1:6
1 Då fråpde H. A.n
1:7
1 A.n svarade H. och aade
1:7
1 Då sade H. till A.n
1:8
1 A.n svarade H. och sade
1:9
1 H. sade till A.n
1 :12
1 Så lick A.n bort ifrån H. ansikte
1:12
1 A.n kom också med bland dem
2:1
1 Då fråpde H. A.n
2:2
1 A.n svarade H. och sade
2:2
1 Då sade H. till A.n
2:3
1 A.n svarade H. och sade
2:4
1 H. sade till A.n
2:6
1 Så lick A.n bort ifrån H. ansikte
2:7
1 låt en å. stå på hs hÖlP"a sida
Ps.109:6
1 A.n stod vid (Josuas) hö_
Sak. 3:1
1 H. sade tUI A.n
3:2
1 H. skall näpsa dig, du A.
3:2
2 vua bröders l. nedkastad
Upp.12:10

ÅLDER
Se även: Ålderdom, gantmal, ung, år,
tid, liv, livstid, livslängd, leva, evig.
-Mder
levnadsålder I.Mos.S:S
tidsålder Matt.12:32
uråldrig Hab.3:6

(Isai) var vid framskriden å.
17 :12
David var kommen till hög l. l.Kon. 1:1
vid vapenför å. ener
2.Kon. 3:21
Av l. bestämde jag ju så
19:25
(David) dog I en lIod å.
1.Krön.29:28
av mankön, från tre us l.
2.Krön.31 :16
Är din å. ss. en makas å.
Job 10:5
en s. överglr din fader i l.
15:10
med i.n växa till I rikedom
21:7
Jag tänkte: Må i.n tala
32:7
Gud ... sitter på sin tron av i.
Ps.f;5:2O
falska skola ej ni sin halva l.
115:24
Gud, du är min konung av å.
74:12
före den i. då molnen komma
Pred.12:2
Av å. bestämde jag ju si
JeS.37:26
s. dör ung•••vid 100 års å.
6f;:20
vid 100 us å. skall syndaren drabbas 65:20
samma å. s. ett träd uppnU
65:22
härkomst tillhör förgångna å.rar Mika 5:2
Är du då Icke till av l.
Hab. 1 :12
stav i handen, för hÖI å.s skull
Sak. 8:4
stadgar de av l. pläga hålla
Mark. 7:4
bida vara komna till hög å.
Luk. 1:7
min hustru är kommen till hÖI å.
1:18
(Hanna) var kommen till hÖll i.
2:36
J. växte till i å. och vishet
2:52
Moses har av i. sina förkunnare Apl.1f;:21

ÅLDERDOM
Se även: Ålder, gammal, grå.
Ålderdom
Om ålderdom och grå hår haI Bibeln
mycket att säga. Den ta1aI om de
gamlas äreställning och rättigheter,
deras glädjeämnen och bekymmer.
Hög ålder framställs i Bibeln, särskilt i
G.T., som en särskild välsignelse från
Gud.
Skriften använder uttryck för hög
ålder om Gud för att beteckna, att han
är av evighet och till evighet, och
samtidigt att han icke som männi·
skorna är begränsad och beroende av
tiden. Man kan i detta sammanhang
lägga märke till uttryck och utsagor
som: »Urtidens Gud», S.Mos.33:27; »en
som var gammal», Dan.7:9; »den
g3II1le», 7:13,22; »hans år äro flera än
någon kan utrannsaka», Job 36:26;
»tusen år äro i dina ögon såsom den
dag som förgick i går», Ps.90:4; »en dag
är för Herren såsom tusen år och tusen
år såsom en dag», 2.Pet.3 :8. Se även:
Evig, Gud, Herren.
Ålderdom

Vem som uppnår en god ålder
Den som fruktaI Herren, S.Mos.6:2;
30:20; Ords.9:l0 f.; 10:27. Den som
hedrar sin fader och sin moder,
2.Mos.20:l2; Ef.6:l·3. Den som går
Guds vägaI, S.Mos.S:33; 1.Kon.3:14;
Ords.3:l f.; 4:1-4. Den som tjänaI
Gud, 2.Mos.23:2S f. Den som står
under Herrens beskydd, Job 5:17·27.

Den rättfärdiges ålderdom
Är fridsam, l.Mos.1S:IS; 25:8.
GrönskaI och skjuter nya skott,
PS.92:13-l6. Står under Guds trofast·
het, PS.37:2S; Jes.46:4. - Grå hår är
en ärekrona, Ords. 16:31.
ALDERDOM

1) bälå, i1 ~ ;
slitas, nötas; förbrukas,

ALDER
blev Sets hela L 912 u
l.Mos. 5:8
blev Enas' hela å. 90f; u
11:11
Alltså blev Kenans hela å. 910 u
5:14
blev Mabalalels hela å. 89f; u
5:17
blev Jereds hela l. 962 år
5:20
blev Hanoks hela å. 365 u
II :23
blev Metuselas hela l. 969 u
5:27
blev Lemeks hela å. 777 u
5:31
alltså blev N oas hela å. 9110 u
9 :29
Teras å. blev 205 u
11 :32
(Abram) belP"aven len lIod å.
15:15
Abraham och Sara komna till hög å. 18:11
Abrabam var nu kommen till hÖll å.
24:1
Abraham dOll I en lod i.
25:8
finllo sina platser efter sin å.
43:33
Huru hÖll är din å.
47:8
Israels ögon voro skumma av l.
48:10
Josua kommen tUI hög i.
Jos.13:1
Du är &amma! och kommen till hög å. 13:1
Josua &ammal och kommen tUI hÖll å. 23:1
Jag är gammal och kommen tUI höll i. 23:2
GIdeon dOll I en Ilad å.
Dom. 8:32
Samuel vllxte till I å.
1.Sam. 2:26
när de hava hunnit till manlig å.
2:33
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avtaga;

1.Mos.18:l2 inf.; ordagrant: efter det
att jag haI blivit u tsliten el. förbrukad.
Jfr Ps.32:3, övers. försmäkta. Se:
Föröda 4.

2) zetunim,

tl'

?l? !

ålderdom, det att ha' åldrats; av: z~en,
se 3. I 1.Mos.37:3 står: bän·zeI,cunim,
ålderdoms son.
3) zitnä, i1 ~ ~ !
åldrande, det att åldras; av: z~en,
åldras, bli gammal. Ordet förekommer
även i I.Kon.ll:4 (om Salomo).
4) sellä, i1~ '\?
fem. av Se~, se 5. Se: Huvud 4.

'ro

5) sel.!. J
grå hår; ålderdom. I denna form
förekommer ordet end. i I.Kon.14:4;
på övriga ställen står det i fem. åe\lii, se
4, Huvud 4.

6) geras. 'Yiipac;
ålderdom. Jfr verbet geraskö (geraö),
åldras, bli gammal, Joh.21:18; Hebr.
8:13.
ALDERDOM
1 på min å. liva miII till
1.Mos.18:12
2 lt Abraham en son på ho å.
21:2
2 fött hm en son på hs l.
21:7
3 fött min herre en son på sin l.
24:36
2 eftersom han fött hm på sin i.
37:3
2 en s. är född pi hs l.
44 :20
4 en föraörjare på din l.
Rut 4:1f;
f; hs ölon starrblInda av i.
1.Kon.14:4
3 pi sin l. fick (Asa) en sjukdom
11;:23
3 Förkasta miII Icke i min å.s
Ps. 71:9
3 övergiv mlll ej, o Gud, I min l.
71:18
3 Ända till eder å. är jag
Jes.46:4
6 föda en son, nu på sin i.
Luk. 1 :36

ÅLDRAS
Ps. 6:8

det har l.t för mina ovänners

ALDRIG
Vi hava en l. fader
Icke de å.a äro alltid visast

1.Mos.44:2O
Job 32:9

ÅLDRING
Gråhusman och å. finnes också
Bide i.ar och ynaHngar

Job 1f;:10
Hes. 9:6

ÅLIGGA
vad .. skall l. dem att bära
4.Mos. 4:31
s. det l.er dem att bära
4:32
dem Alåg att hava hand om de helip
7:9
leviterna s. det i.er att Iakttaga
31 :30
leviterna s. det Alåg att lakttaaa
31:47
arbete s. llåg Josefs hus
1.Kon.11 :28
ty dem Alåg att hilla vakt
1.Krön. 9:27
Stl uPP. ty dill l.er denna sak
Esr.10:4
fursten skall det l. att frambära Hes.41;:17
sköta vad eder Ler och arbeta 1. Te... 4:11

ÅLIGGANDE
Memrls barn finllo till å.

4.Mos. 3:36
4:16
4:16
fick det i. s. H. bjudit Mose
4:49
till i. att förrätta H. tjänst
8:11
I vad s. anau deras i.n
8 :26
huru de utförde sina l.n
1.Kon.10:5
flngo denna tjinstllör!n& tUll. I.Krön.25:1
å.n. för att &öra tjänst
26:12
fastställde leviternas i.n.
2.Krön. 8:14
de för dqen bestämda i.na
8:14
de s. betjänade hm utförde sina å.n
9:4
l.n de hade efter sina avdelningar
31 :16
efter sina aärakUda l.n
31:17
(Josla) f&StstlUlde prästernas å.n
35:2
Eleasars, prästen Arons sons, l.
ho i. vuden om hela tabernaklet

ALÄGGA
samma antal tellel skolen I l.
2.Mos. f;:8
böte han vad kvinnans man l.er hm
21 :22
lösepenning bliva denne Alagd
21 :30
lösen för sitt liv så mycket s. l.es
21 :30
L hm att böta 100 siklar
5.Mos.22:19
ej ngn annan tjänstgörinII i.s hm
24:5
och man l.er hm en ed
1.Kon. 8:31
ilade kon. I Assyrien HlskIa
2.Kon.18:14

H. bjudit Mose å. Istael
1.Krön.22:13
å.er hm en ed
2.Krön. 6:22
l. (Ester) _ In tUI kon.
Est. 4:8
vadhelst han i.er dem pi lordena Job 37 :12
i. brö!lopaglistema att fasta
Luk. 5:34
förmana dem, det l.er jag dig 1.Tim. 1:18
på det sätt jag Alagt dill
Tit. 1:f;

ÅMINNELSE
l) zikkåron, 1 i 1::) l
minne, påminnelse~' åminnelse; av:
zåkar, se 2. Se t.ex. Påminnelse l,
TäiIkespråk 1.
2) zäkar, l J l
tänka - på, er~a sig, komma ihåg; här
hif. bringa i åtanke el. åminnelse; i
4.Mos.1O:9 nif. bringas i åminnelse. Se
t.ex. Bevara 6, Minnas l, Påminna 1,
Tänka 5, Vårda 8.
3) zekär, l ~ .1.
mimli, åminnelse, hågkomst; av: z~,
se 2. Se: Minne 3, Pris (I) 4.
4) iätj, , ~
hand; i Jes.S6:S i betydelsen: minnesmärke, åmimlelse. Ordet står här
tillsammans med sem, namn. Jfr jå!J, i
1.Sam.1S:12,
övers.
minnesstod;
2.Sam.18:l8 minnesvård. Se t.ex.
Välde 2.

5) mnemosynon, p.v1l/-.I0ovvov
minnesmärke (det vaImed minnet av
någon el. något bevaIas); minne,
åminnelse; av: mn~mön, påmipnande
sig, ihågkommande (av: mimneskö, se

7).
6) anåmnesis, åvåp.v1/olC;
påminnelse, minne, erinran. Se vidaIe:
Påminnelse 4.
7) mimnesko, P. lJl vi! OK w
påminna, erinra (om); i Apg.1O:3l
pass. övers. komma i åminnelse. Se:
Minne 6, Tänka 43.
AMINNELSE
1 till en i. I en bok
2.Mos.17 :14
2 plats där jag stiftar en å.
20:24
1 stenarna bringa Israels barn I å.
28:12
1 för att bringa dem I i.
28:12
1 bringa dem I å. Inför H. ansikte
28 :29
30:16
1 Israels barn mi vara I i.
1 stenarna bringa Israels barn I l.
39:7
1 bringa eder I L Inför H.
3.Mo•. 23 :24
1 bringar en missllärninlll l.
4.Mos. 1;:15
2 bringas I i. Inför H. ansikte
10:9
1 i å. Inför eder Guds ansikte
10:10
1 Israels barn I i. Inför H. ansikte
31:54
3 slut pi deras i. bland makor 5.Mos.32:26
2 s. kan bevara mitt namns l. 2.Sam.18:18
1 inIIen i.1 Jerusalem
Neh. 2:20
3 deras i. Icke upphöra
Est. 9 :28
3 Hs l. förgås Ifrån jorden
Job 18:17
3 deras å. har för_tt.
Ps. 9:7
3 han vill utrota deras l. från
34:17
2 En psalm av David, tUI å.
38:1
2 För slnIImästaren, av David, tUI i. 70:1
3 din å. varar från slikte tUI
102:13
3 sådana mäns å. mA utrotas
109:15
3 lIort att ho under äro i å.
111:4
3 den rättfärdlp I evig l.
112:6
3 H., din l. från slikte tUI slikte
135:13
3 rättfärdiges L lever I
Ords.10:7
3 deras L är förgäten
Pred. 9:5
3 utrotade all deras l.
Jes.26:14
4 liva en å. och ett namn
56:5
1 till en l. av Helem, Tobla
Sak. 6:14
1 tUI A. av dessa s. frukta H.
Mal. 3:16
5 bliva omtalat, henne tUI å.
Matt.26:13
f; bliva omtalat, henne till l.
Mark.14:9
6 Gören detta tID min i.
Luk.22:19
5 Dina böner•..1 A. hos hm
Apl.10:4
7 allmosor I l. Inför Gud
10:31
6 Gören detta till min l.
1.Kor.11:24
6 så gören detta tUI min A.
11 :25

ÅMINNELSEDAG
hsva denna dag tID en i.

2.Mos.12:14

ÅMINNELSEMÄRKE
skola de.... stenar vara l.

Jos. 4:7

ÅMINNELSEOFFER
inIIen rökelse ..•det är ett A.
Iägga på hennes hinder i.ret

4.Mos. 5:1f;
5:18

ÅNGA
lP"önska upp _ vattnets l.or
l.n av dem är Ity"else för

lob 14:9
Jes. 1:13

ANGER
Se även: Ångra, samvete, bedrövelse,
sorg, bekännelse, bön, synd, skuld,
omvända, bättring, tro, förlåta, nåd.
Anger

Akerbruk med träplog dragen av oxar.
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1. Mänsklig ånger är en naturlig känsla

6316

Anger - Angest
som stiger upp, om man har gjort
något som man önskar vara ogjort eller
annorlunda. På det andliga området
ligger i fönnågan att ångra sig
möjligheten till förändring av det yttre
handlingssättet och till sinnesändring.
Det är inte skamligt att ångra sig,
tvärtom är fönnågan till ånger ett
adelsmärke hos människan, och människans eviga frälsning beror på att
denna förmåga ännu fmns och kan
uppväckas. Den märmiska, som har
förlorat förmågan till ånger, har blivit
så själsligt och andligt stympad, att
hon är reducerad i demonisk riktning.
Att inte ångra det onda är tecken på
absolut förhärdelse. Se: Förstocka.

2. Falsk ånger visar sig på olika sätt.
»Världens bedrövelse», 2.Kor.7:10, är
sorgen och otillfredsställelsen med
syndens tomhet och förbannelse hos
människor som dock älskar synden, jfr
Jud.v.16. Även om denna tomhetskänsla ibland kan ta sig uttryck i ett
slags ånger, är den dock ingen verklig
ånger. Världens bedrövelse verkar inte
omvändelse, utan död, den driver
människan allt längre ut i synd och
syndiga lustar.
»En förskräcklig väntan på dom»,
Hebr.l0:27, är en fonn av ånger som
kan finnas hos genstridiga, ja till och
med hos demonerna, Jak.2:19. Det är
en fruktan eller räddhåga, som har att
göra med straff, l.Joh.4:18. En
förbrytare kan ångra sina ogärningar,
emedan de medför straff, men utan att
fördenskull ångra själva synden. Detta
är en falsk ånger, eftersom den hatar
straffet men älskar synden.
Förtvivlan är ånger utan tro. Den är
den »sjukdom till döds», som får
människan att fly bort från Gud med
sin synd i stället för att söka hans
förlåtelse. Kain och Judas ger exempel
på en sådan Mång ånger, LMos.
4:13 ff; Matt.27:3-S.
3. Sann ånger, den »bedrövelse som är
efter Guds sinne», 2.Kor.7:1O, är äkta
sorg och verklig ånger över synden,
och den leder till omvändelse. Denna
ånger verkas av Guds ord och Guds
Ande, och den springer fram ur
syndabekärmelsen. Man ångrar synden
därför att den medför dom och straff,
Rom.6:21, men även därför att själva
synden blir vederstygglig för en,
Rom.7:13. Total ånger kommer först
genom en samverkan mellan lagens och
evangeliets ord. »Vad som kommer
genom lagen är kännedom om synden», Rom.3:19 f.; jfr 4:15; 7:7-14.
Evangelieförkunnelsen väcker hos mottagaren en god föresats, så att ångern
leder till verklig sinnesändring. Varje
syndare som upplever verklig omvändelse, smakar något av detta, även om
samvetsnöden inte är lika stark hos
alla. Även troende märmiskor kärmer
denna ånger över synder och felsteg,
liksom församlingen i Korint gjorde.
Detta är tecken på sann kristendom.
Hos de troende framspringer en sådan
ånger av kärleken till Gud, hatet till
synden och längtan efter helgelse. Se:
Omvända, Bekärmelse.
4. Guds »tingel». Sett utifrån den
mänskliga betydelsen av ånger kan
Gud inte ångra sig, 4.Mos.23:19;
Hos.13:14. Jfr Rom.11:29; Hebr.7:21.
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Likväl talar Bibeln på flera ställen om
att Gud ångrar, men då är det tal om
ånger i en helt annan bemärkelse än
hos människor. Gud har aldrig gjort
något orätt eller begått något felsteg,
så att han skulle ha något att ångra.
Men han kan ibland förändra sin
inställning till personer eller folkslag.
Han utvalde Saul till konung över
Israel, men när Saul svek, »ångrade»
Gud att han hade gjort honom till
konung, l.Sam.lS:11. För att inte
någon skall missuppfatta eller misstolka detta ord, försäkrar Guds profet,
just i samband med Guds förkastande
av Saul, att Gud icke ångrar sig, v.29.
Gud hotade Nineve med förstöring,
men när folket omvände sig från sin
synd, ångrade Gud det straff han hade
hotat med, Jona 3:10. Det var för att
uppnå detta, som han hade sänt
varningen genom sin profet. Det är just
Guds oföränderliga väsen som ibland
får honom att ändra sitt handlingssätt.
Han måste alltid löna det goda och
straffa det onda. När en syndare
omvänder sig, kan Gud ångra det straff
han har tänkt ådöma honom. Och å
andra sidan: om en rättfardig vänder
sig till synd, kan Gud ångra de
välsignelser, ~m han hade tänkt ge
honom. Se t.ex. Jer.18:7-1O; 26:3,19;
Joel 2:13; Am.7:1-6.
När l.Mos.6:6 säger att Gud
ångrade att han hade skapat människorna, så är det först och främst ett
talande uttryck för Guds djupa sorg
över syndens förstörelse av den
människa, som han hade skapat. Det är
som om mänskligt språk sprängdes, när
det om den Gud som icke kan ångra
heter, att han ångrar. Men Guds ånger
är också här tillika ett starkt uttryck
för Guds heliga vrede över synden. Beträffande innebörden i Guds
»ånger», se även: Vrede, Långmodig.
ÅNGER

1) no~m, D n'j
ånger; enligt -mänga utläggare: medlidande; av: [n~ml, se Angra 1.
2) metanoeå, IlETalJOeW
tänka om, ändra sinne, ångra sig; i
2.Kor.12:21, övers. känna ånger. Se
vidare: Angra 3.

bliver oss given», Guds Son, Fridsfursten, 9:1-7.
Som löftets fullbordan kom Jesus
Kristus, vilken för människornas skull
genomled dödens och gudsövergivenhetens ångest, Luk.22:44; Joh.12:27;
Matt.26:37 f.; 27:46. Jesu ångest från
Getsemane till Golgata är ett vittnesbörd om hans sant mänskliga natur,
och den understryker också att hans
lidande och död ej blott var en
martyrs, utan en gudomlig försoningsgärning, i det att han för oss blev gjord
till synd, 2.Kor.S:21, och blev en
förbannelse för vår skull, Gal.3:13. Jfr
Hebr.2:14-18.
Både i G.T. och i N.T. talas det om
den gudfruktiges ångest. J obs ångest i
prövningen kommer till uttryck i t.ex.
Job 3:26; 30:20-23. I psalmerna fmns
ord av ångest och smärta på grund av
synd och lidande, t.ex. Ps.2S:16·18;
116:3,10 f., men också ord av tacksamhet och glädje över Guds frälsning
genom allt betryck, 25:3,15; 116:4-9.
Angest nämns även som en verklighet i
de kristtrognas liv, särskilt för Guds
ords tjänare, 2.Kor.6:4. Men i all
ångest är Herren nära med sin nåd och
kärlek, 12:9 f.; Rom.8:3S-39.
I sin eskatologiska undervisning
talar Jesus om den ångest som skall
komma över folken i samband med
denna tidsålders avslutning, Luk.
21 :25 f. Enligt den nytestamentliga
förkunnelsen kommer bedrövelse och
ångest som en Guds vredesdom över de
ogudaktiga, Rom.2:8 f. För evigt fria
från ångest och lidande blir de som
lever i gemenskap med Gud genom
Jesus Kristus, Luk.21:28; Rom.2:1O;
Upp.7:13-17; 21:14.
ÅNGEST

1) ~rar, l ~;
pressa el. tränga samman, binda ihop,
knyta samman; vara beträngd el.
betryckt, vara i nöd el. ångest (vanl.
opersonl. konstruktion med prep. le,
till, för); i Jer.1O:18; Sef.l:17 hif.
(med Ui) göra det trångt (för); övers.
bereda (någon) ångest. Se: Fast 21,
Nöd 5, Vånda 1.
2) ~rå, il -:; ~

8) sliqär, l:1 ~
sönderbrytniiIg, krossning; här plur.
sebårirn, trol. i betydelsen: brutenhet,
förkrosselse, förtvivlan. Jfr Seoårirn i
Ps.60:4, övers. revor. Se -vidare:
Skada 7.
9) I}.äPaz, l ~ Q
skälva, spritta, hasta; skälva av fruktan,
ängslas; här inf. bävan, ängslan. Se
t.ex. Hasta 4, Ängslas 1.

10) rå'å,

il

Vl

det som är ~nt, ondska; det som gör
ont, olycka. I PS.107:26 står ordagrant: deras själ försmälter (hithp. av
mug, se 4) i ondska el. olycka. Se t.ex.
Nöd 4, Olycka 1, Ondska 1, Synd 14.
11) me~ar, l ~t:l
trång plats; trångmål, ångest; av: ~ärar,
se 1. I PS.118:S står ordet i plur. cstr. i
uttrycket: me~re se'ol, dödsrikets
trångmål el. ångest. Jfr Nöd 10. Se:
Trångmål 7.
12) ~u[cä, il I~ 1 ::i

trångmål, betryck; av: [~u!.cl, se Hård 4.
Jfr Trångmål 9.
13) mu~ålj:, p ~ 11.:)
trångmål, betryck. Se: Trångmål 4.
14) ~ir, l ' ~
end. plur. ~irn, våndor, smärtor, i
synnerhet: födslovåndor. Se: Vånda 5.
15) 'ågem, D jX

sorgsen, bedrÖ~~d;, end. i plur. cstr. i
uttrycket: 'agme-näpäs, i själen bedrövade.

16) 'ir, l '

~

upprördhet. I Jer.lS:8 står ordet
jämsides med plur. av bähålå, förskräckelse. Se vidare: Vrede 8a.
17) /.Iall}.älii, il? O? Q
födslovånda; vånda," bävan; av: l;ill, se
7. Ordet förekommer även i Jes.21:3
(ordagrant: äro fulla av vånda el.
bävan; övers. darra) och Nah.2:1O
(ordagrant: vånda el. bävan i alla
höfter; övers: darrande länder allestädes). J fr 3.
18) gur, l i j
frukta, bli förskräckt; i Hos.7:14
hithp. med prep. 'al, på, över; om,
angående; övers. hava ångest för. Se:
Bekymmer 6, Frukta 4. - Enligt somliga utläggare rör det sig här om ett
annat verb gur, som betyder: uppehålla
sig (som gäst), se t.ex. Gäst 2. Andra
menar, att det är fråga om ett tredje
likalydande verb med betydelsen:
samla sig till strid osv. (se Ps.S6:7;
59:4; Jes.S4:1S, övers. rota sig samman); jfr Strid 8. - LXX bygger på en
annan läsart, som återfmns i ca 20
hebreiska handskrifter: hithp. av
gågag, skära el. rista sig (som tecken
på sorg), se t.ex. 1.Kon.18:28.

Angest
Angest har alltsedan syndafallet varit
människornas arvedel och följeslagare.
Den ogudaktiges ångest beskrivs t.ex. i
Job 15:20-24. ÖVer dem som ej aktar
på den gudomliga vishetens undervisning kommer nöd och ångest, Ords.
1:24-27. Genom att Israel, Guds
egendomsfolk, avföll från sin Herre,
kom det in i en »natt av ångest»,
Jes.8:21 f. Men i profetian utlovas en
tid, då Guds frälsning skall uppenbaras
i ångestens värld, genom att »en son

betryck, nöd, ångest; av: ~årar, se 1. Se
t.ex. Nöd 2, Trångmål 2.
3) /.Iii, ';, ~
födslovånda; vånda, bävan; av verbet
l;ill, se 7.
4) mug, j il.:)
tw, nif. och hithp. smälta, försmälta;
gå i vågor, darra, bäva; upplösas; här
övers. försmälta av ångest, vara i
ångest, betagas av ångest; i Job 30:22
pol. låta försmälta; sätta i darrning;
övers. låta försmälta av ångest. Jfr tw
av mug i Ps.46:7, övers. försmälta; pol.
i PS.6S:11, övers. uppmjuka. Se:
Upplösa 4.
5) rogäz, r ~'l
oro, bävan;' upprördhet, raseri. Se
vidare: Vrede 18.
6) {lOr, l~
sammanpressad, trång; trångmål, ång·
est, nöd; av: ~ar, se 1. Se t.ex. Nöd 3,
Vånda 2.
7) /.Iii, /.Iul, '; i n ';, n
vrida el. vända sig (i födslovåndor);
våndas, bäva, ängslas; i Joel 2:6 !.cal och
i J ob 26:5 polal (pol. pass.), övers.
gripas av ångest; i J ob 15 :20 hithp.
övers. hava ångest. Se t.ex. Känna 23.

kamp, strid; svåra inre strider, svår
ångest. Jfr eng. agony. Jfr Kamp 3.
22) tardssO, Tapåuuw
röra, uppröra; pass. bli upprörd;
Joh.12:27 perf. pass. övers. vara
ångest. Se t.ex. Uppröra 9.

6318

6319

6320

ANGER
1 A. må vara fördold för mina
2 icke känt å. över orenhet

Hos.13:14
2.Kor.12:21

ÅNGEST
Se även: Bedrövelse, betryck, fruktan,
nöd, trångmål, vånda, födslovånda,
plåga, sorg, smärta, bäva, räddhåga,
skräck, förskräckelse, ängslan, ängslas,
lidande, förföljelse, frestelse, pröva,
anfaktelse, synd, död, försoning, ve·
dermöda, vrede.
-ångest
hjärteångest l.Sam.2S:31; 2.Kor.2:4

19) mar, l~

bitter; förbittrad, bedrövad; här övers.
i ångest. Se t.ex. Bitter 9, Bitterligen 2,
Sorg 12.
20) synoche, UVlJOx'Ii
sammanhållande; fasthållande; press,
tvång; därav betydelsen: betryck,
ångest; av: synechö, se t.ex. Tvinga 8.
Ordet förekommer även i uttrycket:
synoche kardlas, hjärteångest, i 2.Kor.
2:4.
21) agonia, å'YwlJia

Angestfull- År
23) stenochörIa, (JTevoxwpia
trångt !um; trångmål, ångest; av:
stenochoros, se Utväg 9.
24) eulåbeia, ev Aå!3eta
varsamhet;, fruktan; även: gudsfruktan;
av: eulabes, se From 5. Slutet av
Hebr.S:7 kan också översättas: han
blev bönhörd på grund av sin
gpdsfruktan (grek. eisakousthels apo
t~s eulabeias). Se: Fruktan 12.

ANGRA
1 A.de H. att han liort
l.Mos. 6:6
1 jag A.r att jaa bar gjort dem
6:7
1 att folket kunde å. alg
2.Mos.13:17
1 å. det onda du nu har i sinnet
32:12
1 l.de H. det onda han hotat göra
32:14
1 så att ban kan A. ngt
4.Mos.23:19
1 Jaa A.r att jag liort Sau!
1.Sam.15:11
1 den Härlige ... A.r sig icke
111:29
1 så att ban skulle kunna å. sig
15:29
1 H. å.de att han gjort Sau! till
15:35
1 A.de H. det onda
2.8am.24:16
1 såg H. därtill och å.de
1.Krön.21·15
1 å.r mig, i stoft och ....!ta
Job 42:6
1 H. skall icke å. sig
P •. 110;4
1 !'l kan l. det eller taga
Jer. 4:28
1 mlen enda finnes s. å.r sin ondska
8"6
1 så l.r jag det onda jag tänkt
18;8
1 så å.r jag det onda jag sagt
18'10
1 dA vill jag å. det onda
26:3
1 då vill H. å. det onda han talat
26;13
1 .å att H. å.de det onda
26'19
1 .. dan jag vänt mitt !linne, å.r jag
31;19
1 å.r det onda jag gjort eder
42'10
1 och icke å. mig
He•. 24;14
1 sådan att han åx det onda
Joel 2:13
1 Måhända vänder han om och å.r
2:14
1 Då å.de H. detta
Am. 7:3,6
1 vänder Gud dA om och '.r sig Jona 3:9
1 A.de han det onda han hotat göra
3:10
1 sådan att du åx det onda
4'2
1 och icke sedan å.de det
Sak. 8;14
2 efteråt å.de han sig
Matt.21 :29
2 A.den I eder icke heller efteråt
21 :32
2 å.de (Judas) sie
27:3
3 om han då åx sig, förlit hm
Luk.1 7:3
3 säger: Jaa å.r mia
17:4
4 sin kallelse kan Gud icke A.
Rom.11:29
2 så å.r jag icke detta
2.Kor. 7:8
2 om jag förut å.de det
7:8
4 bedrövel....... man icke A.r
7:10
2 H. skall icke å. sig
Hebr. 7:21

grödan skulle kunna företas på
fastställd tid, t.ex. i sambarrd med
påskfirandet, jfr 3.Mos.23:S,II.
Det är troligt att det bland
israeliterna tidvis kunde räknas med år
om något varierande antal dagar. En
jämförelse av Upp.1l:2 med v.3 (42
månader = 1260 dagar) ger vid handen
att här hänvisas till ett år om 360
dagar.
I Palestina räknade man som regel
endast med två årstider, den torra
sommaren (maj-oktober) och den
svalare och regnrika vintern (november-april). Vinterns första regn omtalas
som »höstregn» och det sista som
»vårregn», t.ex. S.Mos.ll:14; Jer.5:24;
Joel 2:23; Jak.S:7. Någon verklig vår
och höst kan man icke tala om i
Palestina. När Ords.20:4 nänmer höst
avses tiden för plöjningen.
'
Årstidernas regelbundenhet är ett
verk av Gud och en del av hans
skapelseverk, l.Mos.8:22. Israeliternas
stora högtider var inrättade efter
årstiderna. Se: Högtid.

nU" (i 4.Mos.23:19 hithp.) vara ledsen
el. kämla smärta på grund av någon el.
något; hysa medlidande; här i betydelsen: ångra, ångra sig. Se t.ex.
Förbarma 2, Tröst 3, ömka 2.
2) metamelomai, p.eTap.EAop.at
tänka om, å~gra sig; av: prep. metå, se
4, och melomai, ha omsorg el.
omtanke om (med. av melö, vara
föremål för omsorg el. omtanke; van!.
operson!. melei, se Omsorg 9).
3) metanoeå, p.eTavoEw
efteråt inse el. betänka; tärika om
ändra sinne, ångra sig; vända om'
omvända sig; av: prep. metå (som h~
betyder 'efter', 'efteråt', eller betecknar övergång el. förändring) och noM,
se t.ex. Inse 3, Tänka 40. I bibliskt
~pråkbruk motsvarar ordet rent sakligt,
mnehållsmässigt, hebr. Sub, se Omvända 1. Jfr Bättring. Se: Bättra 2
Bättring I, Ånger 2.
'
4) ametameletos,
åp.eTap.€A7JTO~
icke ångrad, som man icke ångrar; av:
neg. a- och metarnelomai, se 2. I
2.Kor.7:10 omtalas en sinnesändring
el. ånger ~metånoia, övers. bättring),
som man Icke ångrar (arnetarneletos).

Se även: Högtid, månad, sommar,
vinter, regn, höstregn, vårregn, tid,
dag.
-år
friår S.Mos.lS:l
förlossningsår Jes.63:4
hungerår l.Mos.41 :27
jubelår 3.Mos.2S:1O
levnadsår 1.Mos.47:9
regeringsår 2.Krön.36:22
tiondeår S.Mos.26:12
överårig l.Kor.7:36
År, årstider
Den judiska kalendern hade två
parallellt löpande år, det ena som var
anpassat till det religiösa livet, började
på våren med månaden Nisan (marsapril), medarr det borgerliga året
började på hösten med månaden Tishri
(september-oktober). Om årets månader för övrigt, se Högtid, sp.2727.
Ä ven om israeliternas år sedan
gammalt synes ha varit ett solår, kom
deras kalender tidigt att betjäna sig av
månåret, dvs. ett år om tolv månader
där varje månad inleddes av nymåne:
Dessa mån-månader varierade i längd,
men hela året omfattade 3S4 dagar.
Detta kortare s.k. mån-år skulle ha
resulterat i att årstiderna - såningstid,
skördetid osv. - gradvis skildes från de
månader som de ursprungligen var
förbundna med, om icke på ett eller
armat sätt en utjänming skedde. Hur
man sedan gammalt rättade till det
skeva förhållande som månåret förorsakade, är ovisst. Efter fångenskapen
i Babel lades det emellertid i Israel till
en trettonde månad (den arrdra Adar),
efter mönster av den babyloniska
kalendern. Denna »skottmånad» fogades till månåret sju gånger under
loppet av 19 år, varje gång den tolfte
månaden slutade allt för tidigt före
vårdagjänmingen. Med åtgärden avsågs
kanske främst att offren av förstlings-

AR (allmänt)
utmärka tider, daaar och A.
1.Mos. 1:14
Adams hela levnadsålder 930 å.
5:5
Hanok vandrade med Gud i 300 å.
5:22
vare deras tid be.tämd tU! 120 å.
6:3
I det sexhundraförsta å.et hade
8:13
födde Arpaksad, två å. efter floden
11 :10
~ 12 A. under Kedodaomer
14:4
I det trettonde l.et avfallit
14'4
kom i det fjortonde å.et KedorIaomer 14:5
så skall ske i 400 å.
15;13
denne hade bott 10 A. i Kanaan.land 16:3
Sara skall föda nästa A.
17 :21
tillbaka till dig nästa A.
18:10
vid denna tid nästa å.
18:14
Abrahams levnadsår: 175 å.
25:7
Ismael. levnadsår: 137 å.
25:17
lsak.::fick det å.et hundrafalt
26:12
~ tjirla dig i sju å. för Rakel
29:18
tjänade Jakob för Rakel i $ju å.
29:20
tjänst i ännu ytterligare $ju å.
29:27
tjänade i ännu ytterligare $ju A.
29:30
I 20 l. bar jag nu varit ho. dig
31 :38
I 20 l. bar jag varit i ditt hus
31 :41
tjänat dig i 14 l. för båda
31 :41
och i sex å. för din boskap
31 :41
Två å. därefter hände sie att Farao
41:1
"!U vackra korna betyda $ju å.
41 :26
Sju vackra axen betyda ock $ju å.
41:26
$ju magra och fula korna $ju å.
41 :27
$ju å. skola komma med ymnidlet
41 :29
under de $ju ymni&a å.en
41:34
under dessa kommande loda å. samla 41 :35
under de sju ymniga å.en avkastning 41:47
under deasa $ju å. s. kommo
41 :48
de ,qu ymniga å.en till ända
41 :113
~" tvi A. bar hungersnöd varit
45:6
annu återstå fem å.
411:6
Min vandringstid 130 å.
47:9
underhöll han dem det å.et
47:17
Så ~ck detta l. till ända
47:18
följande å.et kommo de åter
47:18
(Jakobs) levnadaAlder blev 147 å.
47:28
~ör.ta av A.ets månader
2.Mos.12:2
I Egypten 430 A.
12:40
då de 430 l.en vora förlidna
12:41
hAlla på bestämd tid, å. efter A.
13:10
Israels barn åto manna i 40 å.
16:35
skall han tjirla i sex å.
21:2
I sex A. skall du beså
23 :10
under det $junde å.et IAta den vila
23:11
tr~ ginger om å.et hAlla hölt!d
23:14
Bärgninphölt!den vid å.ets uta;ång
23:16
tre lånller om å.et skall ditt mankön 23 :17
icke på ett och samma å. förjaaa
23:29
en lIånII om å.et brinp försoning
30:10
en lång om å.et brinp försOning
30:10
när å.et bar gAtt till ända
34:22
~ lånller om å.et skall ditt mankön
34:23
ni!: du draller upp, tre gåll&er om å.et 34:24
i fo~ miinaden av andra å.et
40:17
remll&...en
om A.et
3.Mos.16 :34
I tre å. hAlla dem för oomskurna
19 :23
under det fjärde å.et
19:24
ss. H. högtid sju daaar om å.et
23:41
I sex å. skall du beså din Aker
25:3
och i sex å .. skära vin vinllård
25:3
under det Sjunde å.et vUosabbat
211:4
ett sabbatsvilans å. för landet
25:5
det är sju ginger $ju å.
25:8
de sju årsveckorna bliver 49 å.
25:8
I skolen helga det femtionde å.et
25:10
Ett jubelår detta femtionde å.
25:11
efter antalet å. från jubelAret
25:15
Alltefter s. å.en äro flera
25:16
skola vi äta under det $junde å.et
25 :20
~ välsignelse under det sjätta l.et
211:21
lPVer gröda för de tre å.en
25 :21
~u när I under det åttonde A.et sån 25 :22
grodan på det nionde å.et
25 :22
huru m~ga å. s. hava förflutit
25 :27
betala losen för de återstående å.en
211:27

återbörda innan ett å. har förflutit
21>:29
icke återbördat förrän å.et är ute
25 :30
förflutit ifrån det A. han sålde sig
25 :50
skall uppskattas efter å.ens antal
25:50
Om ärmu många å. äro kvar
25:111
få å. Aterstå till jubelåret
25 :52
lösen efter antalet av sina l.
25:52
Ss. daglönare s. är lejd för A.
25:53
antalet av de å. s. återstå
27 :18
8.!1dra månaden av andra å.et
4.Mos. 1:1
forsta ml\naden av det andra å.et
9:1
I andra å.et höjde alg molnskyn
10:11
Hebron bygdes sju å. före Soan
13:23
edra barn i öknen i 40 å.
14 :33
så skolen I under 40 å.
14'34
ett å. f?r var dag
14;34
offras l var och en av å.ets månader
28:14
driva omkring i öknen i 40 å.
32:13
Aron dog i det fyrtionde å.et
33 :38
I fyrtionde å.et talade Mo..
5.Mos. 1:3
nu i ~O å. har H. varit med dig
2:7
den tid •. åtgick...var 38 å.
2:14
i ~O å. IAtit dig vandra i öknen
8:2
din fot svullnade icke under 40 å.
8:4
från å.ets begynnelse tU! å.ets slut
11 :12
sädeagröda •. för vart å. växer
14:22
fått i avkastning under det å.et
14:28
Vid sl,:,tet av vart tredje å.
14:28
Vart !'lunde å. ett frIAr
15:1
~t Sjunde å.et, frIAret, är nära
15:9
tlänat dig I sex å.
15:12
på det $junde å.et släppa hm fri
15:12
i sex å. bar han berett dig dubbelt
15:18
för vart å. äta det
111:20
tre gånger om å.et skall ditt mankön 16:16
Han skall vara fri ett å.
24'5
När du under det tredje å.et
26;12
lät eder vandra i öknen i 40 å.
29:5
Vid slutet av vart $junde å.
31:10
akta på förgAngna släktens å.
32:7
Israels barn i öknen i 40 å.
Jos. 5:6
åto det å.et av Kanaans avkastning
5:12
~~ å. Israel vandrade i öknen
14:10
tlana Kusan-Rlsataim i åtta å.
Dom. 3:8
landet hade nu ro i 40 l.
3:11
Israel. barn tjäna Eglon I 18 å.
3:14
landet hade nu ro i 80 l.
3:30
(Slsera) förtryckte ...i 20 A.
4:3
landet hade nu ro i 40 å.
II :31
gav H. dem i Midjans hand i ,qu å.
6:1
landet hade ro i 40 å.
8 :28
Abimelek härskat i tre A.
9 :22
(T,!la) var domare i Israel i 23 å.
10:2
(Jur) var domare i Israel i 22 å.
10:3
~Aldsamt mot dem det å.et
10:8
I ~"8 å. liorde de så mot slla
10:8
Nar Israel I 300 å. bott i Hesbon
11 '26
Israei:" döttrar å. efter å. gingo
11 ;40
lovpnsa under fyra daaar vart å.
11 :40
Je~ta var domare i Israel i sex l.
12:7
~Blsan) var domare i Israel I $ju å.
12:9
I tio å. var (Elon) domare
12:11
~A.~don) var domare i Israel I åtta å.
12:14
I f!l,steemas hand, i 40 A.
13:1
(S=son) var domare i 20 A.
15:20
(Simson) i 20 å. varit domare
16:31
H. hö~id hAllas A. efter å. i Silo
21:19
bott där vid pass tio A.
Rut 1:5
~"lIav alg å. efter å. upp från
1.Sam. 1:3
For vart å. liorde ban på samma sätt
1:7
vart l. göra åt hm en liten kåpa
2 :19
(Eli) hade varit domare i 40 å.
4:18
20 å. förgi11ll0
7'2
Vart å. färdades han omkring
7;16
Sau! hade varit konulI& ett å.
13:1
sam!"anräknat ett å. ocb fyra
27:7
DaVld hos mia över A. och daa
29:3
sammanräknat $ju å. och sex
2.Sam. 2:11
Följande å. sände David åstad Joab
11 '1
Två l. därefter hade Absalom
13;23
A;bsalom Btannade där i tre å.
13:38
Vld slutet av vart å. klippa (håret)
14:26
Absalom bott i två hela å. i Jerus.
14:28
40 å. vara förlidna, då Absalom
15:7
Huru månp å. kan jag ännu hava
19:34
h~11IIersnöd oavbrutet i tre å.
21:1
VU! du att hungersnöd under $ju å.
24:13
tre A. därefter
1.Kon. 2:39
Salomo gav ... för vart A.
5:11
I det fyra hundra åttionde å.et
6:1
I det fjärde l.et blev grunden lagd
6:37
i det elfte A.et var hu..t färdigt
6 :38
(Salomo) byggde därpå i $ju å.
6:38
eget hus byggde Salomo i 13 A.
7:1
När de 20 å. voro förlidna
9:10
Salomo offrade tre lIånIIer om A.et
9 :21>
vart tredje å. kom Tarsisflottan
10:22
Så skedde å. efter å.
10:25
under dessa å. varken dau eller regn 17:1
på tredje å.et, kom H. ord till Ella
18:1
nästa å. kommer konu11llen i Aram
20:22
Följande å. mönstrade Ben-Hadad
20:26
de sutta i ro i tre l.
22:1
i det tredje A.et for Josafat
22:2
Nästa å. just vid denna tid
2.Kon. 4:16
och födde en son följande å.
4:17
(hWlllersnöden) skall räcka i $ju å.
8:1
vistades i filisteemas land i $ju A.
8:2
när de sju å.en voro förlidna
8:3
(Joas) gömd i sex A. medan Atalja
11:3
i det sjunde å.et sände Jojada Astad
11:4
fslla in i landet, vid å.et. inlånII
13:20
ss. förut, vart l. sände skänker
17:4
belägrade (SamarIa) i tre l.
17:5
de intogo (Samaria) efter tre A.
18:10
under detta å. blev SamarIa intaaet
18:10
man skall detta å. äta vad B. växer
19 :29
men det tredje A.et få så och skörda
19 :29
nästa A. "älvvuxen säd
19 :29
föröka din livstid med 15 å.
20:6
Jojaklm förblev så i tre å.
24:1
i det trettioolunde å.et
211 :27
samma å. han blev konu11ll
25:27
Följande å. tillade Joab ut
1.Krön.20:1
antinpn hWlllersnöd i tre å.
21 :12
var och en av A.et. alla månader
27:1
Icke dem s. voro under 20"å.
27 :23

6321

6322

6323

6324

ANGEST
1 (Jakob) betogs av å.
1.Mos.32:7
2 vi sågo bo $jäls l. när ban bad
42:21
2 vi $jälva kommit i denna l.
42:21
3 av å.grepos Filisteens
2.Mos.111:14
4 Kanaans inbyuue fönmälte av å. 111:15
4 landets inbyuare äro i A.
Jos. 2:9
4 landets inbyuue äro i A.
2:24
5 å. kommer över mig
Job 3:26
6 taga tU! orda i min andes A.
7:11
7 ogudaktige bar l. i slla sina
15:20
6 A. ocb trångrnAl förskräcka hm
15:24
7 Dödsrikets skuggor gripas av A.
26:5
4 lAter du mig försmälta av A.
30:22
8 av å. mista de all sans
41:16
2 Mitt biärtas å. är stor
PS.25:17
9 Ty väl sade jaa i min A.
31:23
3 å. lik en barnaföderskas
48:7
10 deras $jäl upplöstes av å.
107:26
11 dödsrikets å. _p mig
116:3
9 jag •. mAste säga i min A.
116:11
12 över eder nöd och å.
Ord•• 1:27
12 nöd och mörker och natt av A. Jes. 8:22
13 där nu å. råder
9:1
14 man gripes av å. och kval
13:8
5 ro från din vedermöda och å.
14:3
4 försmält av å., du filisteemas
14:31
15 s. arbeta för lön gripas av å.
19:10
14 A. griper mig
21:3
14 lik en barnaföderskas A.
21:3
12 Gm ett A.ens land
30:6
3~. lik en barnaföderskas
Jer. 6:24
1 jag skall bereda dem å.
10:18
16 å. och förakräekelse fslla
15:8
3 å. lik en barnaföderskas
22:23
4 de betagas av A.
49 :23
2 å. och vånda bar gripit det
49:24
3 A. lik en barnaföderskas
50:43
4 de!"s hjärtan försmälta av A.
Hes.21 :15
17 Etlopien.fattas av l.
30:4
17 f,!ttas av A. på Egyptens dag
30:9
7 Sm skall gripas av å.
30:16
18 A..för sin säd och sitt vin
Hos. 7:14
7 gnpas folken av A.
Joel 2:6
4 då försmälter den av A.
Am. 9:11
3 l. lik en barnaföderskas
Mika 4:9
4 och höjderna föramälta av å. Nab. 1:5
4 palat..t fönmälter av å.
2:6
19 I l. ropa nu hjältarna
Sef. 1:14
2 en dag av å. och trångrnAl
1:15
1 sådan A. att de gA ss. blinda
1:17
20 skall A. komma över folken
Luk.21:25
21 (J.) hade kommit i svår A.
22:44
22 Nu är min $jäl i A.
Joh.12:27
23 bedrövelse och A. skall
Rom. 2:9
23 Månne bedrövel.. eller A.
8:35
23 bedrövelse och nöd och å.
2.Kor. 6:4
23 beha& i l. för K. skull
12:10
24 (K.) blev tagen ur sin å.
Hebr. 5:7

ÅNGESTFULL
8 l.a kla&orop över förstörelsen

Jer.48:5

ÅNGRA

Se även: Ånger.
ÅNGRA

1) [nå{lam], D IJ~

28-IIIustrerat Bibel-lexikon

ÅNYO
å. skulle gA in för att tala
2.Mos.34:35
fingo de å. se Dagon ligga
1.Sam. 5:4
uppsatte å. en skrivelse
Est. 9:29
Hes.36:10
städerna skola å. bliva bebodda
IAta städerna å. bliva bebodda
36:33
å. planterat det s. var förött
36:36

ÅR

ÅR
Uppdelniog: allmänt; i förbindelse med:
gammal, leva, regera, ålder.

_1111

Åra-Åse
Nu de 20 l. vara förlidna
2.Krön. 8:1
vid högtiderna tre ginger om l.et
8 :13
en ging vart tredje l. komma
9 :21
Sl akedde å. efter l.
9 :24
I tre l. befäste de konunpmakten
11 :17
I tre å. vandrade de pl Davids och
11:17
hade landet ro i tio å.
14:1
under dessa l. icke hade krig
14:6
etter några l.s förlopp for (Joaafat)
18:2
inälvor. efter l. och dagar, falla
21 :1&
ener å. och dagar
.
21 :19
nU två l. vara förlidna
21 :19
förblolv gömd I sex l.
22:12
i det sjunde l.et tog Jojåda mod
23:1
Faren vart l. ut till Juda städer
24:5
nU l.et hade lått till ända
24:23
Ammans barn det l.et miste giva
27:&
erlägga nästa l. och l.et därpå
27:&
i det tolfte l.et begynte han rena
34:3
vid följande l.s början aände
36:10
till dess att 70 l. gått till ända
36:21
l.et näst efter det då de
Esr. 3:8
för många å. sedan, var uppbyggt
5:11
månaden Kisleu, i tjngonde l.et Neh. 1:1
ståthlllare 12 hela å.
5:14
140 å. försörjde du dem i öknen
9:21
Du hade fördra& med dem i många å.
9:30
vart sjunde å. vara friår
10:31
å. efter l. fira den fjortonde
Est. 9:21
alltid, å. efter å., fira dessa
9 :27
ej fröjda sig bland l.ets dagar
Job 3:6
äro dina l. ss. en mans tider
10:5
de l. s. be_as en vlldsverkare
15:20
fl uo de å. s. skola upprinna
16:22
mskor s. uo yngre till å.en än jag
30:1
äldre till å.en än han
32:4
Ung till å.en u jag
32:6
ml å.ens mängd förkunna vladom
32:7
framleva sina l. i ljuvlig ro
36:11
hs l. nera än ngn kan utrannsaka
36:26
och mina l. i suckan
Ps.31:11
hs l. skola vara från släkte till
61:7
Du kröner å.et med ditt goda
6&:12
tänker på l. s.längesedan gått
77:6
deras l. I plötslig undergång
78:33
Ty tusen l. uo i dina ögon ss.
90:4
vi lykta våra å. ss. en suck
90:9
Vårt liv varar 70 å. eller 80 å.
90:10
Giv oss glädje så många å. s. vi
90:1 &
I 40 å. var det släktet mig till
95:10
vilkens å. vara ft4n släkte till
102:25
dina l. skola icke hava ngn ände
102:28
söner s. man får vid unga l.
127:4
ej dina l. åt en s. hUnnas
Ords. 5:9
ogudaktigas å. varda förkortade
10:27
nU deras l. fl en olyckllg ände
24 :22
förrän de å. nalkas
Pred.12:1
I det å. dl konung Ussia dog
Jes. 6:1
om 6& l. skall Efraim vara krossat
7:8
I det å. då konung Ahas dal
14:28
Inom tre å.
16:14
ss. dagakarlen räknar å.en
16 :14
I det l. då Tartan kom till Asdod
20:1
i tre å. varit till tecken
20:3
Om ett l .. ss. dagakarlen räknar å.et
21 :16
Tyrus ligga förgätet i 70 l.
23:1 &
men efter 70 l. skall det gå med
23 :1&
efter 70 l. skall H. se till Tyrus
23:17
Läggen å. till l.
29:1
När å. och dagar hava gått
32:10
ett veder&lillnlnllens å.
34:8
detta å. äta vad s. växer
37 :30
och nästa å. självvuxen aäd
37 :30
tredle å.et skolen I få så
37 :30
föröka din livstid med 1 & å.
38:&
varder bedrövad lterstoden av mina å. 38:10
predika ett nådens å. från H.
61:2
nU deras hemsökelses l. kommer Jer.ll :23
om ett torrt å, kommer
17:8
nU deras hemsökelses å. kommer
23 :12
under 23 l. bar H. ord kommit
25:3
Babels kon. underdånl&a i 7 O l.
25:11
nU 70 å. uo till ända
2&:12
samma å., i begynnelsen av Sidkias
28:1
Inom två å.s tid skall jag föra
28:3
Inom tvl l.s tid bryta sönder
28:11
I detta l. skall du dö
28:16
samma å. dal profeten Hananja
28:17
nU 70 l. gått till ända i Babel
29 :10
Nu sju l. uo förlidna
34:14
och tjänat dig I sex l.
34:14
hemsökelsens å. komma över dem
48:44
om än ett olycksbud kommer ena å.et &1 :46
nästa å. ett nytt olycksbud
51 :46
förde bort: I det sjunde å.et
&2:28
i det trettiosjunde å.et
5:>':31
samma l. han blev konung
&2:31
I det trettionde å.et en syn
Hes. 1:1
nU det femte å.et gick
1:2
var dag svarande mot ett å.
4:6
i sjätte å.et ...kom H. hand
8:1
I sjunde l.et komma några av äldste
20:1
hunnit gränsen för dina å.
22:4
H. ord kom t11l mig I nionde l.et
24:1
I elfte å.et kom H. ord till mig
26:1
I tionde å.et kom H. ord till mig
29:1
ligga obebott i 40 å.
29:11
dess städer skola ligga öde I 40 l.
29:12
Nu 40 å. uo förlidna
29:13
I tjugusjunde å.et kom H. ord
29:17
I elfte å.et kom H. ord t11l mig
30:20
I elfte å.et kom H. ord t11l mig
31:1
I tolfte l.et kom H. ord till mig
32:1
I tolfte l.et kom H. ord till mig
32:17
I det tolfte å.et kom en nykting
33:21
I kommande å. skall du fl tåga
38:8
å. efter å. profeterade
38:17
de skola elda dumed I sju l.
39:9
I det tjugufemte l.et I fångenskap
40:1
vid å.ets begynnelse
40:1
i det fjortonde å.et sedan staden
40:1
uppfostra dem i tre l.
Dan. 1:&
lägga muke till det antal l.
9:2
70 l. gå t11l ända, medan Jeruaalem
9:2
efter några l. skola de förbinda sig
11:6
i nå&ra å.lämna Nordlandskon.1 ro
11:8
efter en tid av några å.
11:13
Int11l senaste släktens l.
Joel 2:2

6325

tvl å. före jordbävningen
Am. 1:1
ledde eder I öknen i 40 å.
2:10
under de 40 l.en i öknen
5 :25
förnya i dessa å. dina giizningar
Hab. 3:2
låt oss förnimma dem dessa å.
3:2
varit vred pl dem i 70 å.
Sak. 1 :12
ss. vi gjort nu I sl många å.
7:3
Nu I under 70 å. haven hll1it
7:&
å. efter l. draga ditupp
14:16
behaga H. 1ikasom i förgångna å. Mal. 3:4
s. i 12 å. lidit av blodgång
Matt. 9 :20
s. haft blodgång i 12 l.
Mark. 5:2&
I femtonde å.et av kejsar
Luk. 3:1
predika ett nådens å. från H.
4:19
him. tillsluten i tre l. och
4:25
s. haft blodlång i 12 å.
8 :43
mycket gott förvarat för många l.
12:19
i tre å. bar jag sökt frukt
13:7
låt det stå kvar också detta l.
13:8
skall det till nästa l. bua frukt
13:9
i 18 å. varit besatt av sjukdomsande
13:11
Satan hll1it bunden i 18 l.
13:16
I så många å. har jag nu tjänat dig
15:29
I 46 å. byggt pl detta tempel
Joh. 2:20
en man s. varit sjuk i 38 å.
5:5
Kalfas överstepräst för det l.et
11 :49
(Kaifas) var överstepräst för det l.et 11 :51
Kalfas överstepräst för det å.et
18:13
förtrycka dem i 400 l.
Apg. 7:6
nU 40 l. lter vara förlidna
7 :30
morde under i öknen, under 40 å.
7 :36
spisoffer under de 40 l,en i öknen
7 :42
Eneas s. i ltta l. legat till aängs
9:33
Ett helt l. hade de umgängelse Inom 11 :26
vid pass 40 å. fördrag med dem
13:18
förgick en tid av vid pass 4&0 l.
13:20
Saul för en tid av 40 å.
13 :21
bland dem ett l. ocb sex mlnader
18:11
Sl fortgick det I två å.
19:10
i tre l.s tid förmanat var och en
20:31
i många å. varit domare
24:10
efter nera å.s förlopp
24 :17
Nu tvl å. vara förlidna
24:27
från tidiga l. framlevat det
26:4
I två hela å. bodde (Paulus) kvar
28 :30
under ganska många å. längtat
Rom.15:23
redan under förra å.et
2.Kor. 8:10
Akala ända sedan förra l.et redo
9:2
för 14 å. sedan uppryckt ända t11l
12:2
tre l. duefter for jag
Gal. 1 :18
Efter 14 å.s förlopp for jag sedan
2:1
en lag s. utgavs 480 å. duefter
3:17
akten på aärskUda tider och l.
4:10
dina l. icke hava ngn ände
Hebr. 1:12
de hade sett mina verk i 40 å.
3:9
de s. han var förtörnad på i 40 å.
3:17
går översteprästen in en gång om A.et
9:7
l. efter å. in i det allraheligaste
9 :2&
offer s. frambäras l. efter l.
10:1
en dag för H. ss. 1000 l.
2.Pet. 3:8
oeh 1000 å. ss. en dag
3:8
vJlja vi uppehllla oss ett å.
Jak. 4:13
regnade icke under tre A. och sex
5:17
under det l.et hll1its redo
Upp. 9:15
fängslade hm för 1000 å.
20:2
förrän de 1000 å.en gått till ända
20:3
förrän de 1000 å.en gUt till ända
20:5
nU de 1000 '.en gått till ända
20:7

uo 20 å. gamla eller diizutöver
26:2,4
ingen s. u 20 l. gammal eller
32:11
Aran var 123 å. gammal nU han dog 33 :39
Jag u nu 120 l. gammal
5.Mos.31:2
Mose var 120 å. gammal nU han dog 34:7
(Kaleb:) Jag var 40 å. gammal
Jos.14:7
.., jag u nu 85 å. gammal
14:10
dog JOlUa 110 å. gammal
24:29
Josua dog ... ll0 å. gammal
Dom. 2:8
Eli var 98 å. gammal
1.Sam. 4:15
Is-Boset var 40 l. gammal
2.Sam. 2:10
Han var fem å. gammal
4:4
David var 30 å. gammal när han blev
5:4
BarsiJJai var då mycket gammal: 80 å. 19:32
Jag (Barsillai) u nu 80 å. gammal
19:35
41 l. gammal var Rehabeam
loKon.14:21
3& å. gammal var Joaafat
22:42
(Joram) var 32 å. gammal
2.Kon. 8:17
22 å. gammal var Ahasja
8:26
Joas var sju å. gammal
11:21
(Amasja) var 25 l. gammal
14:2
Asarja s. då var 16 å. gammal
14:21
(Asarja) var 16 å. gammal
1&:2
(Jotam) var 25 l. gammal
15 :33
20 •. gammal var Ahas nu han blev
16:2
(Hlskia) var 2& å. gammal
18:2
Manas.. var 12 å. gammal
21:1
Amon var 22 l. gammal nU han blev 21 :19
Josia var åtta l. gammal
22:1
Joahas var 23 å. gammal
23:31
Jajakim var 2& å. gammal
23:36
Jojakin var 18 å. gammal
24:8
Siditia var 21 l. gammal
24:18
nU (Hesian) var 60 å. gammal loKrön. 2 :21
leviterna s. vara 30 å. gamla
23:3
de s. vara 20 l. gamla eller
23 :24
av Levi barn s. vara 20 år gamla
23:27
Rehabeam var 41 l. gammal
2.Krön.12:13
(Josafat) var 3& l. gammal
20:31
Joram var 32 å. gammal nU han blev 21:5
(Joram) var 32 å. gammal nu han blev 21:20
42 l. gammal var Ahasja
22:2
Joas var sju å. gammal
24:1
130 å. gammal var (Jajada) vid sin död 24:15
Amasja var 25 å. gammal
25:1
vara 20 A. gamla eller därutöver
25:5
tog U asia s. då var 16 å. gammal
26:1
Ussla var 16 å. gammal nu han blev
26:3
Jotam var 25 l. gammal
27:1
2& l. gammal nU han blev kon.
27:8
Ah.. var 20 å. gammal
28:1
H!skia var 2& l. gammal
29:1
vara 20 l. gamla eller duutöver
31 :17
Manasse var 12 å. gammal
33:1
Amon var 22 l. gammal
33:21
Josla var åtta å. gammal
34:1
Joahas var 23 å. gammal
36:2
Jojakim var 2& å. gammal
36:5
Jojakin var åtta å. gammal
36:9
Siditia var 21 l. gammal
36:11
leviterna s. vara 20 A. gamla
Esr. 3:8
Sidkia var 21 å. gammal
Jer.52:1
nU han var 62 å. gammal
Dan. 5 :31
gossebarn s. vara två å. gamla
Matt. 2:16
hon var 12 å. gammal
Mark. 5 :42
(Hanna) var änka, 84 å. gammal Luk. 2:37
Nu (J.) var 12 l. gammal
2:42
J. vid pass 30 l. gammal
3 :23
dotter vid pass 12 å. gammal
8:42
50 å. gammal u du icke ännu
Joh. 8 :57
över 40 å. gammal
Apg. 4:22
nU (Moses) blev 40 å. gammal
7:23
(Abraham) 100 å. gammal
Rom. 4:19
den s. är minst 60 l. gammal
1.Tim. &:9

AR (gammal)
Nu Adam var 130 å. gammal 1.Mos. 5:3
Nu Set var 105 l. gammal
&:6
Nu Enas var 90 å. gammal
5:9
Nu Kenan var 70 å. gammal
5:12
Nu Mahalalel var 65 å. gammal
5:15
Nu Jered var 162 å. gammal
5:18
Nu Hanok var 6& l. gammal
&:21
Nu Metusela var 187 å. gammal
&:2&
Nu Lemek var 182 l. gammal
5:28
Nu Noa var 500 l. gammal
5:32
Noa var 600 å. gammal nu noden kom 7:6
I det å. då Noa var 600 l. gammal
7:11
Nu Sem var 100 å.gammal
11:10
Nu Arpakaad var 35 å. gammal
11:12
Nu Sela var 30 l. gammal
11:14
Nu Eber var 34 å. gammal
11 :16
Nu Peleg var 30 l. gammal
11 :16
Nu RellU var 32 å. ganimal
11:20
När Semg var 30 å. gammal
11 :22
Nu Nahor var 29 å. gammal
11:24
Nu Tera var 70 å. gammal, födde han 11:26
Abram var 75 å. gammal, nu han drog 12:4
Abram var 86 å. gammal nU Hagar
16:16
Nu Abram var 99 l. gammal
17:1
födas åt en man s. u 100 å. gammal 17:17
hon s. u 90 l. gammal
17:17
Abraham 99 l. gammal ... omakuren
17:24
hs son IsmaeJ var 13 å. gammal
17 :25
Abraham var 100 å. gammal nU Isak 21:5
Sara blev 127 l. gammal
23:1
lsak var 40 l. gammal
25:20
lsak var 60 å. gammal nu de föddes
2& :26
Nu Esau var 40 å. gammal
26:34
Nu Josef var 17 å. gammal
37:2
Josef var 30 l. gammal
41:46
och Josef blev 110 å. gammal
50:22
Josef dog nU han var 110 å. gammal &0:26
Levi blev 137 l. gammal
2.Mos. 6:16
Kehat blev 133 å. gammal
6:18
Amram blev 137 å. gammal
6:20
Men Mo .. var 80 å. gammal
7:7
och Aran 83 å. gammal
7:7
s. u 20 l. gammal eller diizutöver
30:14
s. var 20 å. gammal eller därutöver
38:26
mellan 20 och 60 l. gammal
3.Mos.27:3
s. u mellan fem å. och 20 å. gammal 27:&
meJJan en månad och fem l. gammal 27:6
frågan gäller ngn s. u 60 å. gammal
27:7
de män s. uo 20 l. gamla
4.Mos. 1:3
s. vara 20 å. gamla eller diizutöver
1 :18
1 :20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45
So uo 30 år gamla eller diizutöver
4:3
linda t11l 50 l.
4:3
s. uo 30 å. gamla ... ända till 50 å.
4 :23
4:30,3&,39,43,47
s. u 2& å. gammal eller diizutöver
8:24
nU leviten bliver &0 l. gammal
8:25
s. uo 20 å. gamla eller diizutöver
14:29

AR (relera)
(Saul) regerade pl andra å.et
loSam.13:1
(Is-Boset) regerade i två å.
2.Sam. 2:10
(David) regerade i 40 å.
5:4
i Hebron regerade i sju A.
5:5
i Jeruaalem regerade han i 33 å.
5:5
David regerade ... 40 å.
loKan. 2:11
i Hebron regerade han i sju l.
2:11
i Jerusalem regerade han i 33 å.
2:11
Salomo rellerade ... 40 å.
11:42
tid Jerobeam regerade var 22 å.
14:20
(Rehabeam) regerade 17 å. I Jerus.
14:21
(Ablam) regerade tre å. i Jerusalem
15:2
(Asa) rellerade 41 å. I Jerusalem
1&:10
Nadab regerade i två å.
1&:25
Baesa regerade i 24 å.
15:33
Ela regerade i tvl å.
16:8
blev Omri konung och regerade 112 å. 16:23
i Ttrsa regerade han i sex å.
16:23
regerade Ahab i 22 å. över Israel
16:29
(Joaafat) regerade 2& å. I Jerusalem
22:42
(Ahasja) regerade över Israel I tvl å.
22:52
(Joram) regerade i 12 å.
2.Kon. 3:1
(Joram) regerade ltta l. i Jeruaalem
8:17
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AR (leva)
levde (Adam) 800 l.
1.Mos. 5:4
levde (Set) 807 å. och födde söner
5:7
sedan levde (Enas) 81& å. och födde
5:10
sedan levde (Kenan) 840 å. och födde 5:13
sedan levde (Mahalalel) 830 l.
5:16
sedan levde (Jered) 800 å.
5:19
sedan levde (Metusela) 782 å.
5:26
sedan levde (Lemek) &95 å.
5:30
Noa levde efter noden 3 &0 å.
9 :28
sedan levde (Sem) &00 l.
11:11
sedan levde (Arpaksad) 403 l.
11:13
sedan levde (Sela) 403 l.
11 :15
sedan levde (Eber) 430 å.
11 :17
sedan levde (Peleg) 209 å.
11 :19
sedan levde (Ragu) 207 å.
11 :21
sedan levde (Serug) 200 å.
11:23
sedan levde (Nahor) 119 å.
11:25
Och Isak levde 180 å.
35:28
Jakob levde 17 å. i Egyptens land
47:28
låtit mig leva ytterligare 45 å.
Jos.14:10
Amasja levde i 15 å. efter
2.Kon.14:17
Job levde duefter 140 l.
Job 42:16
finge leva i många å.
Pred. 6:3
om han än levde tvl gånger 1000 å.
6:6
om en maka får leva än så många å.
11:8
I ro får jaeleva mina å.
Jes.38:1&
i sju l. hade hon levat
Luk. 2:36

(Ahasja) regerade ett å. i Jerusalem
8:26
Den tid Jehu regerade var 28 å.
10:36
(Joas) regerade 40 l. i Jerusalem
12:1
Joahas regerade I 17 å.
13:1
Joas, regerade i 16 å.
13:10
(Amasja) regerade 29 å. i Jerus.
14:2
Jerobeam regerade i 41 å.
14:23
(Asarja) regerade 52 å. I Jeruaalem
15:2
Menahem regerade i 10 å, i Samaria
15:17
Pekala regerade i två å.
1&:23
Peka regerade I 20 å.
15:27
(Jotam) regerade 16 å. i Jerusalem
15:33
(Abas) regerade 16 å. i Jeruaalem
16:2
Hosea regerade i nio å.
17:1
(Hiskia) regerade 29 å. i Jerusalem
18:2
(Manasse) regerade 55 å. i Jerusalem 21:1
(Amon) regerade två å. i Jerusalem
21 :19
(Josia) regerade 31 å. i Jerusalem
22:1
(Jojakim) regerade 11 å. i Jeruaalem 23:36
(Sidkia) regerade 11 å. i Jeruaalem
24:18
regerade i sju å. och sex
l.Krön. 3:4
I Jerusalem regerade han i 33 å.
3:4
tid han regerade var 40 å.
29 :27
i Hebron i sju å. och i Jerus. 33 å.
29 :27
Salomo regerade i 40 l.
2.Krön. 9:30
(Rehabeam) regerade 17 å. i Jerus.
12:13
(Abia) regerade tre å. i Jeruaalem
13:2
(Joaafat) regerade 25 l.
20:31
(Joram) regerade åtta å.
21 :5,20
(Ahasja) regerade ett å. i Jeruaalem
22:2
(Joas) regerade 40 å. i Jerusalem
24:1
(Amasja) regerade 29 å. i Jerusalem
25:1
(Ussia) regerade 52 å. i Jeruaalem
26:3
(Jotam) regerade 16 å. i Jeruaalem 27:1,8
(Ahas) regerade 16 å. i Jeruaalem
28:1
(H!skia) regerade 29 å. i Jeruaalem
29:1
(Manasse) regerade 55 å. I Jerus.
33:1
(Amon) regerade två å. i Jerusalem
33 :21
(Josia) regerade 31 å. i Jeruaalem
34:1
(Jojakim) regerade 11 å. i Jerusalem 36:5
(Sidkia) regerade 11 l. i Jerusalem
36:11
(Sidkia) regerade 11 l.
Jer.52:1
regera med K. i 1000 l.
Upp.20:4
skola få regera med hm de 1000 å.en 20:6
AR (lider)
blev Sets heJa lider 912 å.
loMas. 5:8
blev Enas' hela lider 905 å.
5:11
blev Kenans hela lider 910 å.
5:14
blev Mahalalels hela lider 895 l.
5:17
blev Jereds hela lider 962 å.
5:20
blev Hanoks hela lider 365 å.
5:23
blev MetuseJas hela lider 969 å.
5:27
blev Lemeks hela lider 777 å.
5:31
blev N oas hela lider 950 å.
9 :29
Teras lider blev 205 å.
11 :32
av mankön, från tre å.s ålder 2.Krön.3l:l6
skall dö först vid 100 å.s lider
Jes.65:20
först vid 100 å.s lider skall syndaren 65:20

ÅRA
Av ekar från Basan å.or
Hes.27:6
alla s. ro med å.or övergiva skepp
27 :29

ÅRLIG
offra sitt å.a slaktoffer
offra det å.a slaktoffret
i offren en å. påminnelse

1.Sam. 1:21
2:19
Hebr.10:3

ÅRLIGEN
l. giva dig tio siklar silver
Dom.17:10
hade å. sin månad
1.Kon. 4:7
Det guld s. å. Inkom till Salomo
10:14
Det guld s. å. inkom
2.Krön. 9:13
å. erlägga en tredjedels sikel
Neh.10:32
l. föra det till vår Guds hus
10:34
vi skulle l. föra till H. hus
10:3&
lIägade å. vid piskhögtiden
Luk. 2:41

ÅRSGAMMAL
Ett felfritt l.t lamm
2.Mos.12:5
två å.la lamm för var dag
29 :38
båda l.la och felfria
3.Mos. 9:3
föra fram ett l.t lamm ss. brännoffer 12:6
ett å.t felfritt lamm av honkön
14:10
offra ett felfritt l.t lamm
23:12
föra fram sju felfria åja lamm
23:18
två å.la lamm t11l tackoffer
23:19
ett l.t lamm till akuldoffer
4.Mos. 6:12
ett å.t lamm av hankön
6:14
ett å.t lamm av honkön
6:14
ett å.t lamm
7:1&,21,27,33,39,45,47,51
7:57,63,69,75,81
till tackoffret fem å.la lamm
7 :17 ,23
7:29,3&,41,47,53,59,65,71,77,83
12 å.la lamm
7:87
tackoffers-fäkreaturen 60 l.la lamm
7 :88
ss. syndoffer en å. Ilet
15:27
två åja felfria lamm
28:3
offra två l.la felfria lamm
28:9
offra sju '.la felfria lamm
28:11
ss. eldsoffer sju l.la lamm
28:19
Ss. brännoffer IQU å.la lamm
28:27
Ss. brännoffer sju å.la felfria lamm
29:2
ss. brännoffer sju å.la lamm
29:8
ss. brännoffer 14 l.la lamm
29:13
14 l.la felfria lamm
29:17,20,23,26,29,32
ss. brännoffer sju å.la felfria lamm
29 :36
ett felfritt å.t lamm
Hes.46:13
träda fram med å.la kalvar
Mika 6:6

ÅRSGRöDA
efter antalet '.or betalning
1I0ttgöreJse för de l.or

3.Mos.25:15
Joel 2:2&

ÅRSVECKA
du skall räkna sju å.or
3.Mos.25:8
tiden för de sju å.orna bliver 49 år
25:8

ÅSAMKA
framåt till att l. sig skuld

Hab. 1:11

ÅSE
å. huru skada tillskyndas
de s. l. tt händelsen förtäljde
de s. l.tt händelsen omtalade
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Esr. 4:14
Mark. 5:16
Luk. 8:36

Åskådning - Åstad
ÅSKÅDNING
1) eidos, Els
det man ser, utseende , yttre framträdande; av: roten id- , se . 2.Kor.5 :7
skulle ordagran t kunna översä ttas: ty
vi vandra genom tro (dia pisteös), icke
genom det vi se (dia eidous); jfr 4:1 8.
Se: Skepnad 4.

o,

ASKADNING
1 vandra i tro och ick e i å.

2 .Kor. 5:7

ÅSNA
-åsna
mulåsna Ps.32:9
vildåsna J ob 6 :5
Åsna
Bland Österlandets folk brukades
åsnan som lastdjur, l.Mos.22:3, som
dragare t.ex. vid plöjning och tröskning, 5.Mos.22:10, sam t som riddjur,
2. Mos.4:20. Både män och kvinnor red
på åsnor. När åsnan först tämjdes, vet
man inte, men den var i bruk t.ex . i
Egypten sedan årtusenden tillbaka.
Den åsna som vanligen om talas i
Bibeln , är större och starkare än den vi
möter t .ex. i Sydeuropa. Den är
uthållig och dessutom ett ståtligt djur.
Den är även mycket förnöjsanl och
äter med samma aptit gräs, hö , tistlar
och taggiga kvistar.
Att rida på en åsna var icke
degraderande, även ståndspersoner
gjorde det. Men när hästen blev
vanligare övertog den en del av åsnans
roll . Att rida på en åsna kunde ses som
ett uttryck för fredliga avsikter,
Sak.99 , och Jesus betjänade sig även
av detta djur, när han red in i
Jerusalem . Han kom som fridskonungen, ej som en krigare till häst.
I Mose lag var det förbjudet att lå ta
åsna och oxe gå i spann tillsamman s,
5.Mos.22:10. Båda djuren skulle lida

Mase satte dem p å sin å.
2 . Mos. 4 :20
p est över h ästar, å.or och kameler
9:3
allt bland å.or s. ö ppnar moderlivet
13 :13
e j h eller t. h s oxe e lle r h s å.
20:17
sedan e n o x e e ll e r å . fall er däri
21 :33
d et m å vara oxe e ller å. e lle r får
22:4
gälla oxe e ller å. eller får
22 :9
giver åt e n annan i fö rvar en å .
22 :10
träffar p å din fiend es oxe elle r å.
2 3:4
din oväns å. digna d und er sin b örd a
23:5
att din oxe och din å. m å hava ro
23 :12
bland å.or ö ppnar moderlivet
34:20
Ick e e n enda å. har jag tagit
4.Mos. 16 :15
å.or och får ss. skatt å t H .
31 :28
uttaga var fe m t iond e av ... å.or
3 1 :30
av å .o r 61.000
3 1 :34
av å.or 30.000, varav skatten
31 :39
av å.or 30.500
3 1 :45
elle r din å. eller ngn av dina
5.Mos. 5 :14
ick e lust till .. . h s oxe elle r h s å.
5 :2 1
skall du göra med hs å .
22: 3
Om du ser din broders å. fall a
22:4
icke pl öja m e d oxe och å .
22 :10
din å. skall i din åsy n rö vas
28 :31
till spillo .. . oxar, får och å .or
J os. 6 :21
tog Josua (Akans) oxar, å.or
7 :24
utslitna packsäckar på sina å.or
9:4
(Aksa) steg h astigt n e d från å .n
15 :1 8
hon st eg h astigt n ed från å.n
D o m. 1 :14
inga liv sm edel kvar ... inga å.or
6:4
s. plägade rida på 30 å .o r
10:4
vilka plägade rida på 70 å .or
12 :1 4
19 :3
sin tjänare och ett par å.or
hade m ed sig ett par sadlad e å.or
19:10
b åde halm och foder åt v Ara å.or
19 :1 9
och fordrad e å.orna
19:21
t og han oc h lade h e nne p å å.n
19 :28
så oc k edra å . o r
l.Sam. 8:16
har jag tagit ngns å.
12:3
d ö da både kamele r och å.or
15: 3
Då tog lsai e n å . s. han last a d e
16 :20
å.or slagna m ed sv ärdsegg
22 :19
Abigaillastade d etta p å å .or
25 :1 8
När h o n nu re d p å sin å.
25 :20
st e g hon strax ned från å.n
25:23
och satte sig p å sin å.
2 5:42
å.or och kameler och klä d e r tog han
27 :9
Siba med ett par lastade å.or
2 .Sam.16:1
A .orna skola vara för konungens
16:2
sadlade (Ahitofel) sin å.
17 :23
Jag vill sadl a min å .
19 :26
Simei och sadlad e sin å.
1. K on. 2 :40
Sadle n å.n å t mig
13 :1 3
När d e sadlat å .n åt (profeten)
13 :13
sadl ad e han å. n åt hm , å t profete n
1 3: 23
under det att å. n stod bredvid
13 :24
att d e skulle sadla å.n åt hm
13 :27
å. n och lejonet bredvid d e n död a
13:28
lejone t h a d e ic k e krossat å.n
13:28
och lade den på å. n
1 3 :29
öv.ergivit sina h ästar och å.or
2 . Kon. 7:7
hästarna och å.orna bundna
7 :10
fö rd e b o rt d eras 2000 å .or
1.Krö n . 5:21
p å å.or livsme d el
12 :40
läto d e sätta sig upp p å å.or
2.Krön. 2 8 :15
435 kamel e r och 6720 å.or
Esr. 2:67
de b ade 6720 å.or
Neh . 7 :69
säd s. man lastad e p å å.or
13:15
d e faderlösas å. fö r man bort
Job 24:3
be tslet fö r å. n
Ords.26 :3
e n å . (känner) sin h e rres krubba
J es. 1:3
ett tåg av å .or
21 :7
30:6
p å å .ors ryggar sina rike d o mar
å.orna m e d vilka man brukar jorden
30:24
o xar och å.or fritt ströva omkring
3 2 :20
Ss. man begraver en å.
J e r .22:19
bolarna s. hade k ött ss. å .or
Hes. 23 :20
fatt ig, ridande på e n å.
Sak. 9 :9
14:15
h e msökelse dra bba .. .å.or och alla
ridande p å en å.
Matt.21:5
lyfte han upp hm p å sin å.
Luk.10 :34
löser .. . o xe eller å. fr å n krubban
13:15
Om nan av eder har en å.
14 :5
tillsade dem att skaffa å.or
Apg. 23:24

ÅSNEFÅLE
-åsnefåle
vildåsnefåle lob 11 :12

rid en p å vita å . or ... talen
Dom. 5:10
Kis' å .or kommit bort
I.Sam. 9 :3
gå åstad oc h sö k efter å .oma
9:3
i st älle t för att tänka p å å .orna
9:5
vad angår ·å .orna .. .icke b ekymra dig
9:20
A.orna du gick åstad att söka
10 :2
din fader tänker i cke mer på å.orna
10:2
Bo rta fö r att sö k a å.orna
10:1 4
omtalade att å.orna voro återfunna
10:16
Sänd e n av tjänarna med en å. 2 .Kon. 4:22
Sedan lät hon sadla å. n
4:24
(upp sikte n) över å.orna
l.Krön.27:30
(Job) ägde 5 00 å.or
Job 1:3
å.orna betade d ärb redvid
1:14
H. välsignade ... h a n fick 1000 å.or
42 :12
ridande p å e n åsna , en å.s fåle
Sak. 9:9
sk o le n I st rax finna en å.
Matt.21 :2
ledd e till ( J. ) å.n och fålen
21:7
sittande p å e n å.s fåle
Joh .12:15

Åsna nylljad som riddjur.
ÅSTA D
Uppdeln ing: allmänt; begiva sig åstad , draga
ästad ,

fara

äs tad,

fö ra

åst a d,

gå åstad,

ko mma ås tad , skynda åst ad , sända ås tad ,
va ndra åstad .
ASTAD (allmä n t)
Juda tågade å. m ot kanan eer
Dom. 1 :10
tågade d e å . mot Debils invå nare
1 :1 1
Juda tågad e å. med sin broder Simeon 1 :17
t ågade (Eglon) å. och slog Israel
3 :13
varen ej se n a till att t åga å .
18:9
varit å. fö r att bespeja Lais
18:14
fem män s. varit å . för att b espeja
18:17
lät David folket tåga å.
2.Sam .18 :2
haltade d e å. kring altaret
l.Kon.18:26
skickad e (Ahasj a) å. sänd ebud 2.Kon . 1 :2
gav sig Gehasi å . e ft er N aaman
5 :21
körde man å. med (Jonadab )
10:16
d e ila å. ss. en farkost av rör
Job 9:26
h s ord l ö p er å. m e d h ast
Ps .147 :15
de fåkuIUl iga löpa å.
Ords.22:3; 2 7 :12
p å snabba springare rida å.
Je s. 30 :16
hasta d e å. uta n att uppgivas
40:31
lika hästar s. rusa å. i strid en
Jer. 8 :6
utan sj älva lup o de å.
23:21
gåvo sig å. t illbaka till Johanan
41 :14
jag färd ades å., b e drövad
Hes. 3:14
Jag skall locka (Gog) å.
38 :4
Jag skall l ocka dig å.
39:2
ss. strid sh ästar hasta de å.
Joel 2 :4
Ss. bjältar basta de å.
2:7
p å murarn a h asta de å.
2 :9
Hästar jaga fram, vagnar rulla å.
N ab. 3:2
d e flyga å . ss. örne n
Hab. 1:8
gåvo sig andarna å.
Mark . 5:13
gåvo sig de onda a ndarn a å.
Luk. 8 :33

ASNA
(Ab ram) fick får ... och å.or
l.Mos.12:16
lastade Abraham sin å.
22 :3
Stannen I här med å .n
22:5
givit hm kameler o c h å.or
24:35
(Jakob) fick å.or
30:43
oc h jag har fått oxar. å .OI, får
32:5
togo deras får och å. or
34:28
vaktade sin fader Sibeons å.or
36 :24
lastade säden p å sina å.or
42:26
för att giva foder å t sin å.
42 :27
och taga ifrån oss våra å.or
43:18
gav foder åt deras å .or
43:24
fingo männen fara ll\ed sina å.or
44 :3
lastade Uer var och en sin å.
44:13
till sin fader sände (Josef) tio å.or
45 :23
bröd i utbyte mot d eras å.or
47:17
binder vid vinträdet sin å.
49 :11
Isaskar är en stark å.
49:14

ASNINNA
(Abram) fi ck ... å.or och
l.Mos.12:l6
20 å.or m e d tio fö l
32:15
tio å. or, lastade med säd oc h brö d
45:23
vid ädla rankan sin å.s fåle
49 :11
sadlade han alltså sin å.
4.Mos.22:2l
där (Bile am) red på sin å.
22:22
22:23
När då å.n såg H . ängel
Bileam slo g å.n
22:23
När nu å .n såg H . ängel, trängde
22 :25
När å. n nu såg H. ängel
22 :27
(Bileam) slåg å. n med sin stav
22:27
H . ö ppnade å .n s mun
22:28
Bile am svarade å .n
22:29
å. n sade till Bileam
22 :30
Är icke jag din egen å.
22:30
Varför har du tre gå nger slagit din å . 22 :3 2
å.n såg mig
22:33

A STAD (begiva sig åstad)
(Hagar) b egav sig å.
l.Mos.21 :14
Jakob b egav sig å. till österlandet
29 :1
38:1
b e gav sig Juda å. bort ifrån sina
så vilja vi b egiva oss å.
43 :8
(Josefs brö de r) begåvo sig å.
45:24
tag staven och b egiv dig å.
2 .Mos. 17 :5
begav sig Mose å . med sina tjänare
24:13
D essa b egåva sig å.
5.Mos. 1 :24
förfölj arna hade begivit sig å.
J os. 2 :7
hennes man b egav sig å . e fte r
D om.19 :3
David begav sig å.
l.Sam.17:20
begav sig D avid å. m ed sina 600 man 30:9
Amasa begav sig å. för att
2.Sam.20 :5
begav sig D avid å. och hämtade
21 :12
Sim ei b e gav sig alltså å .
l.Kon. 2 :40
De b egåvo sig å. frå n Midjan
11 :18
och begav sig å. efter gudsmannen
1 3:14
(gudsmannen) b egav sig å.
13 :24
Så b egav han sig å.
1 3:28
Ahab begav sig å. för att m öta Elia
18:16
Ahab b egav sig å . till Nabots
21 :16
Så begav hon sig å.
2.Kon. 4:25
(Jehu) b egav sig å. till Samaria
10:12
begåvo sig ilbude n å . m e d
2.Krön.30:6
b egiva sig A. fö r att ö mka hm
Job 2:11
icke b egiva dig å. fö r att
Jer. 16 :5
38:8
b egav sig å. från k onu ngshuse t
När ban (J .) begav sig å.
Mark.10:17
Begiv d ig å. b o rt härifrån
Luk.13 :31
b egav ban sig å. t ill (J.)
Joh . 4:47
b e gåvo sig å . p å väg till grave n
20 :3
S å b egåvo d e sig å.
21:3
(Filippus) begav sig å .
Apg. 8:27
(Petrus) b e gav sig å. m ed d e m
10:23
begav (Bama b as) sig å. t ill Tarsus
11 :25
läte dem b egiva sig å.
13:3
b egav (Paulus) sig m ed Barnabas å .
14 :20
De fingo så b egiva sig å .
15:30
b egav (Paulus) sig å.
15 :40
begav sig å. för att fara till
20 :1
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ASNEFALE
finna e n å. st å där bund e n
funno en å. stå där bunde n
skolen I finna e n å. s t å
J . fi ck sig e n å. och satte sig

Åsna använd som lastdjur.
därav , eftersom de var så olika.
Åsnekött räknades för att vara orent,
3.Mos.1l :26, men i hungertider stod
till och med åsnehuvuden högt i pris,
2.Kon.6:25. Se även: Vildåsna, Mulåsna.

Mark .11:2
11 :4
Luk.19:30
Job .12:14

ÅSNEHUVUD
80 siklar silver fö r ett å .

2 . Kon . 6:25

ÅSNEKÄKE
(Simson) fick fatt i en å.
Med å. n slog jag e n skara, ja tv å
m e d å .n slog jag 1000 man

Dom .15 :l5
15:16
15 :16

ÅSNINNA
-åoininna
arbetsåsninna Matt.21:5

när vi skola begiva oss å.
då begav jag mig strax å.

2.Kor. 8:19
Gal. 1:16

ASTAD (draga åstad)
drogo å. på väg mot Kanaans
l.Mos.12:5
Abram drog å. med sina tält
1 3:18
drog å. m ed allahand a dyrbara gåvor 24:10
drog å . till Nabors stad
24:10
tag (Rebecka) och drag å.
24:51
Må därför min h erre draga å.
33:14
En h op folk drog ock å.
2.Mos.12:38
drag å. till strid mot Amalek
17:9
Upp, drag å . härifrån med folket
33:1
drogO de å. och b esp ejad e
4 .Mos. 13:22
draga å. upp mot övre bergsbygde n
14:40
droga vi å. bort ifrån våra
5.Mos. 2 :8
nu skolen alla I d.raga väpnade å .
3 :18
draga väpnade å . i spetse n
Jos. 1 :14
och (spejarna) droga å.
2 :21
Så drogo de nu å .
2:22
Tagen förbundsarken och dragen å.
3 :6
Dragen å . framför H . ark
4:5
droga \' äpnade å.
4:12
40000 män s. så drogo å.
4 :13
droga de sju präster ... framf ö r H . å.
6:8
drag å. mot Ai
8 :1
för att draga å. m o t Ai
8:3
Un d er denna tid drog Josua å.
11:21
droga å. till sin arvedel
Dom. 2:6
Drag å. upp på berget Tabor
4:6
ifrå n Maldr drogo h övdingar å.
5 :14
drog Jerubbaal å. med allt folk e t
7 :1
9:50
Abim elek drog å. t ill Tebes
drog nu Jefta å. mot Ammons barn
11:32
Varför drog du å. till strid
12:1
drog å. mot Ammons barn
12 :3
Då drogo filis teerna å .
1 5:6
Upp, l åt oss draga å. mot dem
18 :9
drogo å. till Betel
20 :18
de s . lågo i b akhåll drogo å.
20:37
drog en man från Bet-Lehem å .
R ut 1:1
drag nu å. och sl å amalekiterna l.Sam.15 :3
l sais tre äldsta söner dragit å.
17 :1 3
David drog å. med sina män
18 :27
när jag drog å.
21 :5
frågade David H.: Skall jag draga å.
23 :2
H . svarade: Drag å. och slå
2 3:2
därtill draga å. till Kegila
23 :3
När nu Saul drog å. m ed sina män
2 3 :25
drog å. för att söka efter David
24:3
David drog å. m e d si tt folk
2 .Sam . 6:2
när (Hadadeser) had e dragit å.
8:3
Därifrån drog (Jerob eam) å.
l. Kon .1 2 :25
Skall jag draga å. m ot Ram ot
22 :6
Mika, skola vi draga å. t ill Ramot
22:15
droga konu ngen i Israe l å.
2.Kon . 3 :9
(Ahasja) drog å. m e d J oram
8:28
när (Hadareser) h ade dragit å. l.Krö n.18:3
Skola vi draga å. till Ramat
2.K.rön. 18 :5
Mika, skola vi draga å . till Ramat
18 :14
när (Ahasja) drog å. med Joram
22 :5
icke Israels h är draga å. m e d dig
25:7
du själv må allena draga å.
25:8
d e s. drogo å . från Tel-M e la
Esr. 2 :59
Neh . 7:61
d e s . drogo å. från Tel-M e la
droga ilbuden med hast å.
Est. 3:15
droga ilbuden ... m e d hast å.
8:14
drag så å. t ill försvar
Ps. 45 :5
låt oss draga å . till H . berg
Jes . 2 :3
Ve dem s. draga å . till Egypten
31 :1
UPP. låt oss draga å.
J e r . 6 :4
draga å . dit d är d et får ro
31 :2
drog å. bort till Amm o n s barn
4 1 :10
de drogo å .
41 :17
dragen å. upp mot Ke dar
49 :28
draga å . oc h få övermakten
Dan.11:23
draga å. m ot Sö d erland e t
11 :29
väl hava d e d ragit å. till
H os. 8:9
Efter H . skol a de så draga å.
11 :10
draga å. till J osafats dal
J oel 3:12
Dragen å ., I Safirs invånare
Mika 1 :11
l åt oss draga å. till H . berg
4 :2
Om Egyptens .. .icke drager å.
Sak.14:18
när d e h a d e dragit å.
Matt. 2 :1 3
för h s namns skull dragit å.
3.Joh . v.7
AST AD (fara åstad)
Faren å . och sen efter
2.Kon. 7 :14
Tag d essa kärl och fa r å.
Esr. 5:15
Tarsis-skepp fora å.
Hes. 27 :2 5
lika ljungeldar fara d e å.
N ab. 2 :4
fara d e å . ss. vi nd e n
Hab . 1:11
de for a å. o mkring p å jord en
Sak. 6 :7
Faren å.
Matt. 2:8
h ö rt ko nungens ord, f o r a d e å.
2:9
(J.:) Faren å.
8:3 2
När se dan lärjungarna fo r o å .
16:5
(Titus) självmant far å .
2.Kor. 8:17
for å. till Maced onien
l.Tirn . 1 :3
ASTAD (föra åstad)
i fr id skolen I föras å.

dina ro ddare förd e dig å.
gm H . A . fördes jag å.
låta eder föras å . i fånge nskap
När man nu för eder å.
förde (J.) å. i överste präst e n s
skall jag l å ta eder föras å.
han f ö rde mig i a nd en å.

Jes.5 5 :12
Hes.27 :26
37:1
Am . 5 :27
Mark.1 3:11
Luk.22 :54
Apg. 7 :43
Upp. 21:10

ASTAD (gå åst a d )
A b ram gick å . ss. H. tillsagt
l.M os. 12:4
gick Ruben å . och lägrad e Bilha
35:22
gick å. oc h t og till hu stru
2.M os. 2:1
såg att (Mose) gick å. för att se
3:4
därför m å du nu gå å.
3:10
Gå n u å. och församla de äldste
3 :16
Så gå nu å.
4:12
(Aran) går nu å . för att m ö ta dig
4:14
Gå å. och möt Mo se i öknen
4 :27
Då gi ck han å. oc h träffad e hm
4 :27
Sedan gingo Mose och Ara n å.
4 :29
(Farao:) Gån å.
8 :25
I mån gå å. och hålla gudstj ä n st
10:8
I män mån gå å . och hålla gudstjänst 10:11
Gån å . och hållen gudstjänst åt H.
10:24
Israels barn gingo å. och gjorde så
12:28
gån å . ocb h ållen gud stjä n st åt H .
12:31
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Åstadkomma - Åsyn
gån å., och välsignen därvid mig

gå å. och förehåll hm det enskilt
18:15
gick å. och lät sätta hm i fängelse
18:30
lärjungarna gingo å. och gjorde
21:6
gån å. och skydden graven
27:65
de gingo å. och skyddade graven
27 :66
Och gån så å. med hast
28:7
gån å. och omtalen detta
28:10
stod (J.) upp och gick å.
Mark. 1 :35
han gick å. och predikade
1 :39
gingo de å. för att taga vara på
3:21
folket gick å. för att se
5:14
Då gick han å. och begynte förkunna
5:20
gick å. och halshögg (Johannes)
6 :27
Då gingo (lärjungarna) å.
11:4
att sedan gå å. och smörja (J.)
16:1
(Johannes) gick å. och predikade Luk. 3:3
gick (J.) å. till en öde trakt
4:42
Gå å. och visa dig för prästen
6:14
(J.) gick å. upp på berjet
6:12
gingo å. och kom mo in i en samaritisk 9:62
gå du å. och förkunna Guds rike
9 :60
Gån å. Se. jag sänder eder
10:3
då går han å.
11:26
jag skall nu gå å. och försöka dem
14:19
de s. blivit utsända gingo å.
19:32
Gån å. och reden till åt oss
22:8
(lärjungarna) gingo å. och funno
22:13
och (Maria) gick å. till hm
Joh.11 :29
I skolen gå å. och bära frukt
15:16
gick (Josef) å. och tog hs kropp
19:38
Jag vill gå å. och fiska
21:3
Gån å. och träden upp i
Apg. 5:20
Befälhavaren gick då å. och hämtade
5:26
Då gick (Abraham) å. ut ur
7:4
Därför må du nu gå å.
7 :34
Gå å., denne man är utvalt redskap
9 :15
Då gick Ananias å.
9 :17
Gå å. och säg till detta folk
28:26
I anden gick han ock å.
1.Pet. 3 :19
draken gick å. att föra krig
Upp.12:17
Gån å. och gjuten ut Guds sju
16:1
Och den första gick å. och göt ut
16:2

Då sände de å. 50 män
2:17
sände (Joram) å. bud till Josafat
3:7
att jag kan sända å. och gripa hm
6:13
låt oss sända å. och se efter
7:13
sände dem å. efter arameernas här
7 :14
i det sjunde året sände Jojada å.
11:4
sände från Lakis å. Tartan
18:17
sände Josia Safan å. till H. hus
22:3
Då sände konungen å. män
23:1
sände (Josia) å. och lät hämta benen 23:16
sände han å. Joab med hela
1.Krön.19:8
Rehabeam sände å. Hadoram 2.Krön.10:18
andra s. konungen sände å.
34:22
Då sände konungen å.
34:29
sände jag å. huvudmännen
Esr. 8:16
Han sänder (dånet) å.
Job 37:3
Kan du sända ljungeldar å.
38:35
sände han å. en man framför dem Ps.I06:17
den late för den s. sänt hm å.
Ords.l0:26
svara den s. sänt dig å.
22:21
Sänden å. de lamm
Jes.16:1
sände frän Lakis å. Rab-Sake
36:2
döv s. den budbärare jag sänder å.
42:19
sända å. och hämta alla nordens
Jer.25:9
sände furstarna å. till Baruk
36:14
sände konung Sidkia å. Jehukal
37:3
sände konung Sidkia å. och lät hämta 38:14
jag skall sända å. och hämta
43:10
konung Nebukadnessar sände å. Dan. 3:2
H. Sebaot s. sänt mig å.
Sak. 2:8
(Herodes) sände å. och lät döda Matt. 2:16
jag sänder eder å. ss. får
10:16
(Herodes) sände å. och lät halshugga 14:10
då sände J. å. två lärjungar
21:1
Ater sände han å. andra tjänare
21:36
Sänd oss å. in i svinen
Mark. 5:12
Herodes hade nämligen sänt å.
6:17
sände han å. två av sina lärjungar
11:1
sände han å. ännu en annan
12:5
Hm sände han slutligen å.
12:6
sände (J.) å. två av sina lärjungar
14:13
bs landsmän sände å. en
Luk.19:14
sände (J.) å. två av lärjungarna
19:29
Då sände han å. Petrus och Johannes 22:8
sände eder å. utan penningpung
22:36
sände de å. till fängelset
Apg. 5:21
sände han våra fäder å. dit
7:12
sände Josef å. och kallade till sig
7 :14
sände dem å. till Joppe
10:8
Sänd å. till Joppe och låt hämta
11:13
sände domarna å. rättstjänarna
16:36
av bröderna sända å. till Berea
17 :10
Strax sände bröderna Paulus å.
17 :14
sände Timoteus och Erastus å. till
19:22
jag vill sända dig å. långt bort
22:21
orimligt att sända å. en fånge
25:27
sända å. de män s. I pröven vara l.Kor.16:3
sänder jag å. dessa bröder
2. Kor. 9:3
sände å. Timoteus
l.Tess. 3:2
sände (Timoteus) å. när jag icke
3:5
ss. sände jag å. mitt bjärta
Filem. v.12

7) nåså' ndpäs, 0 ~ J X to J
upplyfta sin själ; .j ·Jer.44~14 pi. part.
plur. i uttrycket: menasse'im 'ä!napsäm, upplyftande sin själ. Se
vidare: Längta 2.
8) [båkas], bi))
pi. sÖka eft~r,T uppsöka; begära,
utbedja sig. Se t.ex. Begära S, Sträva 2,
Trakta 2, Uppsöka l, Utbedja sig 2.
8a) l}eSätc, Dit' n
lust, begär, åstundan, längtan; av:
l:J.äSa!.<, vara bunden (vid) el. förenad
(med); i synnerhet: vara flist vid
(någon) i tillgivenhet och kärlek. I
l.Kon.9:l står ordagrant: all Salomos
åstundan Cl:J.eSä!.<), som han hade lust
(i:läpe~, se 6) att göra; 9:19; 2.Krön.8:6
Salomos åstundan (l:J.esä!.<), som han
hyste (l:J.äsa!.<) att bygga. Se: Längta 9.

12:32
(spejarna) gingo å.
4.Mos.13:27
s. hade gått å. för att bespeja
14:38
gingo de äldste i Midjan å.
22:7
väpna oss och gå å.
32:17
Makirs barn gingo å. till Gilead
32:39
Jair gick å. och intog deras byar
32:41
Noba gick A. och intog Kenat
32:42
Stå upp och gå å. framför
5.Mos.10:11
Låt oss gå å. och tjäna andra gudar
13:6
Låt oss gå å. och tjäna andra gudar
13:13
går å. och tjänar andra gudar
17:3
går å. och bliver annans hustru
24:2
gingo å. och tjänade andra gudar
29:26
Mose gick å. och talade följande
31:1
Mose gick å. med Josua
31:14
(spejarna) gingo å.
Jos. 2:1
om ngn går å., utom dörrarna
2:19
(gibeoniterna) gingo å.
9:4
att gå å. och taga det land
18:3
männen gingo å.
18:8
och när de gingo å.
18:8
GAn å. och dragen omkring i landet
18:8
Så gingo då männen å.
18:9
gån å. och tjänen andra gudar
23:16
gingo å. och bosatte sig
Dom. 1:16
Gå å. i denna din kraft
6 :14
Sikems borgare gingo å.
9:6
gick (Jotam) å.
9:7
Träden gingo en gång å.
9:8
gingo de äldste i Gilead å.
11:5
att jag får gå å. ned på bergen
11:37
(Jefta) svarade: Du får gå å.
11 :38
Då gick hon å. med sina väninnor
11:38
Israels döttrar år efter år gingo å.
11 :40
Gin å. och undersöken landet
18:2
Gån å. och slån invånarna i Jabes
21 :10
Gån å. och läggen eder i försåt
21 :20
gick (Rut) å. och kom till
Rut 2:3
gått å. och lagt sig invid sädeshögen
3:7
låten den så gå å.
loSam. 6:8
gå å. och sök efter åsninnorna
9:3
de gingo båda å., (Saul) och Samuel
9 :26
Asninnorna s. du gick å. att söka
10:2
Gå du å .• jag följer dig vart du
14:7
Fyll ditt horn med olja och gå å.
16:1
Din tjänare vill gå å. och strida
17 :32
Icke kan du gå å. mot denne filiste
17:33
Gå då å .• H. skall vara med dig
17:37
Saul gick å. med två män
28:8
eftersom jag icke får gå å. och strida 29:8
gingo dessa å. för att möta David
30:21
gick Abner å. för att tala
2.Sam. 3:19
Jag vill gå å.
3:21
gingo Rekab och Baana å.
4:5
då gick David å. och hämtade
6:12
s. en gud själv gått å. att förlossa
7 :23
Budbäraren gick å.
11 :22
Tamar gick då å. tU Amnons hus
13:8
gingo å. med fara för sina liv
23:17
Gå å. och räkna Israel och Juda
24:1
Gad sade till (David): Gå å.
24:18
David gick å. efter Gads ord
24:19
(Ahab) gick så å. och tjänade
1.Kon.16:31
Då gick hon å. och gjorde ss. Ella
17:15
Gå å. och träd fram för Ahab
18:1
Då gick Elia å. för att träda fram
18:2
gå å. och möt Ahab
21 :18
gån å. och frågen Baal-Sebub
2.Kon. 1:3
Och de gingo båda å.
2:6
50 av profetlärjungarna gingo å.
2:7
tag min stav i din hand och gå å.
4:29
Då gick hon å. och berättade
5:4
(Elisa) svarade: Gån å.
6:2
Så gingo de å. och ropade an vakten
7:10
hon gick å. för att anropa konungen
8:3
gick å, till Ramot i Gilead
9:4
gå å. och berätta detta i Jisreel
9:15
gingo å. för att begrava (Isebel)
9 :35
gingo å. för att hämta
1.Krön.15:25
Gud själv gått å ..att förlossa
17 :21
Gån å. och räkna Israel
21:2
att David skulle gå å. och resa
21 :18
David gick å. på grund av det ord
21:19
gå å. och angripa Jerusalem
Neh. 4:8
Gå å. och församla alla judar
Est. 4:16
hs söner hade för sed att gå å.
Job 1:4
gingo å. och gjorde ss. H. tiJ.lsa&t
42:9
De gå å. gråtande och hära
Ps.126:6
gå blott å. i biordens spår
HV. 1:8
många folk skola gå å. och
Jes. 2:3
Gå å. och säg till detta folk
6:9
Gå å. och möt Ahas
7:3
Gån å., I snabba sändebud
18:2
gå å. vart jag än sänder dig
Jer. 1:7
Gå å. och predika för Jerusalem
2:2
gick likaledes å. och bedrev otukt
3:8
Gå å. och ställ dig i Menigbetsporten 17:19
Så sade H.: Gå å.
19:1
Gå å. och säg till Hananja
28:13
gå å. och bedja till mig
29 :12
Gå å. och säg till Sldkia
34:2
Så säger H. Sebaot. Israels Gud: Gå å. 35:13
Låt mig gå å. och dräpa Ismael
40:15
gingo å. för att strida mot lsmael
41 :12
gå å. och söka H., sin Gud
50:4
gAn å., stannen icke
51 :50
gå å. och tala till Israels
Hes. 3:1
Välan, gin å. och tjänen edra avgudar 20:39
han lät mig gå å. till porten
43:1
(Daniel) gick å. och sade
Dan. 2:24
gå du å. mot ändens tid
12:13
Gå å. och skaffa dig en trolös
Hos. 1:2
gick ban å. och tog Gomar
1:3
Gå ännu en gång å.
3:1
gå å. för att söka H.
5:6
Gån å. till Kalne
Am. 6'2
Gå å. och profetera för mitt folk
7:15
många hednafolk skola gå å.
Mika 4:2
må redan samma dag gå å.
Sak. 6:10
litom oss gå å. och bönfalla
8:21
jag själv vill ock gå å.
8 :21
de gåvo sig å. in i svinen
Matt. 8:32
Men gån I å. och lären eder
9 :13
Men de gingo å.
9:31
då går han å.
12:45
Vill du alltså att vi skola gå å.
13:28
går L och söker efter det
18:12

ASTAD (sända åstad)
Då skall jag sända å. och
1.Mos.27 :45
Så sände lsak å. Jakob
28:5
Så sände han (Josef) å.
37:14
Benjamin blev icke av Jakob sänd å.
42:4
sände å. att offra
2.Mos.24:5
Sänd å. några män att bespeja 4.Mos.13:3
sände från öknen Paran å. sådana män 13:4
de män s. Mose sände å.
13:17
Mose sände dessa å. att bespeja
13:18
de män s. Mose hade sänt å.
14:36
Baiak sände å. furstar
22:15
Låt oss sända å. några män
5.Mos. 1:22
H. ville sända eder å.
9:23
de utskickade s. vi sänt å.
Jos. 6:17
utskickade s. Josua sänt å.
6:25
Josua sände några män å. till Ai
7:2
sände Josua dem å.
8:9
när Mose sände mig (KaIeb) å.
14:7
då Mose sände mig å.
14:11
så skall jag sända dem å.
18:4
Israels stammar sände å.
Dom.20:12
sände hela menigheten å.
21 :13
H. sände dig å. och sade
1.Sam.16:18
Sänd å. och hämta
16:11
Då sände (lsaI) å. och lät hämta
16:12
Sänd därför nu å. och låt hämta
20:31
David sände å. och lät säga Abigail
25:39
sände I,..Boset å. och lät taga
2.Sam. 3:15
sände å. Joab med hela hären
10:7
sände David å. Joab
11:1
David sände då å. och förfrågade sig 11:3
(Bat-Seba) sände då å.
11:5
i morgon sända dig å.
11 :12
med hm sänt å. prästen Sadok l.Kon. 1:44
sände konung Salomo å. och lät hämta 1:53
Därefter sände konung Salomo å.
2:25
sände Salomo å. Benaja
2:29
Rehabeam sände å. Adorarn
12:18
Ater sände (Ahasja) å.
2.Kon. 1 :13
(Elisa:) Sänden Ingen å.
2:16
Så sänden då å.
2:17

älska, ha kär. Se vidare: Älska l.
5) ['äwä], n 1 X
hithp. önska, b;gära, ha sin lust i. Se
t.ex. Lust 2, Trängta 3.
6) häpes, y ~ n
ha behag el. 'iu~t till, begära. Se t.ex.
Behag 2, Lust 4, Täckas 9, Vän 5.

ego det som är synligt (för någon); som
prep. inför, framför, i (någons) åsyn;
av: [nägag], grundbet. vara synlig, vara
inför (någon); se t.ex. Uppenbara 5.
Se: Känna 9, Rätt 43, Skåda 17.
3) 'tijin, l ' V
öga; här d~. cstr. 'ene-, (någons)
ögon, åsyn. I Dom.6:21 står: me'ene-,
från (någons) ögon, ur (någons) åsyn; i
Ords.1:l7: be'ene-, i (någons) åsyn (se
även Fånga 3); på övriga ställen:
lii'ene-, för (någons) ögon, i (någons)
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AST AD (komma åstad)
men (skeppen) kommo aldrig å.1.Kon.22:49
kommit förtörnelse å.
2.Kon.23:19
detta allt kommer Gud å.
Job 33:29
trätor kommer han å.
Ords. 6:14
han kommer ont å.
10:10
Gm övermod kommer man split å.
13:10
ett hårt ord kommer harm å.
15:1
En vrång mska kommer träta å.
16:28
en hal mun kommer fall å.
26 :28
komma så å. att l bliven förda
Jer.27 :10
komma så å. att jag måste driva
27 :15
överträdelsen kommer å.
Dan. 8:13
han skall komma å. så stort fördärv
8:24
för att komma å. förlikning
11:6
en sådan skall han komma å.
11:17
Vad lagen kommer å. är ju
Rom. 4:16
komma å. sin egen rättfärdighet
10:3
kommer ingen frukt å.
1.Kor.14:14
bedrövelse ... kommer å. bättring 2.Kor. 7 :10
världens bedrövelse kommer å. död
7 :10
s. kommer patrisöndrine å.
Tit. 3:10
med vårt arbete kommit å.
2.Joh. v.8
en mans vrede kommer icke å.
Jak. 1 :20
ASTAD (skynda åstad)
Och (Rebecka) skyndade å.
1.Mos.24:28
Laban skyndade å. till mannen
24:29
hon skyndade å. och omtalade det
29:12
s. lågo i bakhåll skyndade å.
Jos. 8:19
Då skyndade hustrun strax å.
Dom.13:10
(David:) Skynden eder å.
2.Sam.15:14
(Ahimaas:) Låt mig skynda å.
18:19
etiopiern skyndade därpå å.
18:21
(Joab:) Varför vill du skynda å.
18:22
(Ahimaas:) Låt mig få skynda å.
18:22
Vad än må ske vill jag skynda å.
18:23
Ahimaas skyndade å.
18:23
Skynda å., min vän
HV. 8:14
Skynda å. och tala till
Sak. 2:4
skyndade å. för att omtala
Matt.28:8
(herdarna) skyndade å. dit
Luk. 2:16

ASTAD (vandra åstad)
gm öknen vandrade vi å.
S.Mos. 1 :19
vandrat å. till ett folk
Rut 2:11
vandrade å. ifrån folk till
1.Krön.16:20
vandra å. nakna och barfota
Jes.20:4
brått att vandra å. på annan
Jer. 2:36
vandra i deras åsyn å. på ljusa
Hes.12:3
vandra å. från det ställe där du bor
12:3
vandra själv å. på aftonen
12:4

ÅSTADKOMMA
å.it att han kan gå
det s. lagen icke kunde å.
lagen icke kunde å. fullkomligt
den plåga en skorpion å.er

Apg.
Rom.
Hebr.
UPP.

3:12
8:3
7:19
9:5

ÅSTUNDA
l) Så 'al, ? X tV
fråga; fråga- ~fter, begära, fordra. I
5.Mos.14:26 står ordagrant: allt som
din själ begär; övers. vad du eljest kan
åstunda. Tidigare i samma vers står:
allt som din själ önskar; övers. vadhelst
dig lyster (pi. av ['åwä], se 5). Se
vidare: Utbedja sig l.
2) jå!aq, J~:

bli el. vara god el. behaglig; här med
prep. 'äl, till; vara god el. behaglig för
(någon); övers. (någon) åstundar.
Beträffande verbet jäta1? el. tol?, se
t.ex. Ljuv 3, Täckas 3.
3) J;ePä~, Y!J

r1

behag, lust; önskan, begär; av: l)äpe~, se
6. I I.Kon.lO:13; 2.Krön.9:12 står
ordagrant: allt hennes behag (el. all
hennes önskan), som hon begärde
(Så'al, se 1). Se t.ex. Behag 3, Lust 12,
Välbehaglig 7.
4) 'åhaq, J O~

9) epizeteä, €rrL~1/T€W

söka, uppsöka; fordra, begära, önska;
av: prep. epi, på, vid; till (här med
förstärkande innebörd), och zeteå, se
11.
10) epithyrneä, €rrtlJvJ.l.€w
rikta sinnet el. hjärtat på, begära,
önska. I Luk.22:15 står verbet tillsammans med dat. av epithymia, se 12;
därav övers. högeligen åstunda. Se
vidare: Begärelse 3.
11) zeteö, ~1/TEW
söka, uppsöka; söka efter. Se t.ex.
Uppsöka 2.
12) epithyrnia, €rrLOvJ.l.ia

begär, önskan, lust; av: epithymilö, se
10. Se: Begär S, Begärelse 4.
13) eudokia,

EVO OK ia

behag, välbehag; lust, önskan. Beträffande 2.Tess.l :11, se Vilja 18. Se:
Behag 25, Vilja 17.
ASTUNDA
1 köpa vad du eljest kan å.
5.Mos.14:26
2 såframt min fader å.r
1.Sam.20:13
3 vad hon å.de och begärde
1.Kon.10:13
3 vad hon å.de och begärde 2.Krön. 9:12
4 de s. L din frälsning
Ps.40:17
4 de s. å. din frälsning säge
70:5
5 fördärvets dag .. .lcke å. t
Jer.17:16
6 ort dit I Len att komma
42:22
7 dit de å. att få vända tillbaka
44:14
5 Ve eder s. å.en H. dag
Am. 5:18
8 den H. s. I å.en
Mal. 3:1
9 Det å.r ett tecken
Matt.12:39
10 å.de att se det IL I sen
13:17
9 Det å.r ett tecken
16:4
10 Lde att få fylla ain huk
Luk.15:16
10 å.de att få stilla ain hunger
16:21
10 å.t att äta detta påskalamm
22:15
10 har jag icke å. t av ngn
Apg.20:33
11 grekerna å. visdom
loKor. 1:22
12 väl å.r jag att bryta upp
Fil. 1:23
9 s. om jag skulle å. gåvan
4:17
9 vad jag åor är en sådan frukt
4:17
13 allt vad en god vilja kan å. 2. Tess. 1:11
10 en god verksamhet han å.r l.Tim. 3:1
10 i de tingen å. jämväl änglar
1.Pet. 1:12
10 de skola å. att dö
Upp. 9:6

ÅSTUNDAN
8a känt å. och lust att utföra
l.Kon. 9:1
8a Salomo kände å. att bygga
9:19
8a Salomo kände å. bygga
2.Krön. 8:6
13 mitt biärtas å. och min bön Rom.10:1
12 och känt stor å. därefter
1.Tess. 2:17
10 vår å. är att var och en
Hebr. 6:11

ÅSYN

Se: Ansikte.
ÅSYN

1) pänirn, D' J::I
ansikte, anlete;· åsyn. Se t.ex. Ansikte l, Person 5, Ynnest 2.
2) nligäfj, l

J.

J.

Åsyna-Åter
åsyn.
Hes.20:14,22 förekommer
uttrycket två gånger, första gången
övers. i (någons) ögon. Jfr Ansikte 9,
Behag 6,15, Välbehaglig 4,5. Se: Utseende l.
4) rä'ä, il X -,
se, skåda, 'j,;trakta. Se t.ex. Akta 2,
Inse 2, Skåda 7, Syn 2, Utse l.

1 eller utplånat ur min å.
48:19
1 styggelser från min å.
Jer. 4:1
1 och slag beständigt inför min l.
6:7
1 utplAna deras synd ur din A.
18:23
4 falla i din egen å.
20:4
6 darra vid å.en av den lycka
33:9
1 uppfyllas I din å.
39:16
1 H. A. förskingrar dem
KiaJ. 4:16
3 vandra i derss A. åstad
Hes.12:3
3 vandra i deras A. åstad
12:3
3 För ut ditt hohall i deras A.
12:4
3 vandra i deras A. själv åstad
12:4
3 Gör dill i deras å. en öppning
12:11
3 Lyft det sedan i deras A. upp
12:6
3 bar det på axeln i deras A.
12:7
4 vid A.en av dem s. själv
18:14
3 I vilkas å. jag gjorde mig känd
20:9
3 i vilkas å. j&ll fört dem ut
20:14,22
1 i deras å. svänger mitt svärd
32:10
1 Vid deras å. gripas folken
Joel 2:6
1 Vid deras å. darrar jorden
2:10
2 undan min å. pA havets
Am. 9:3
9 tvAdde .. J folkets å.
Matt.27:24
10 och gick ut I allas å.
Mark. 2:12
11 stod han strax upp i deras å. Luk. 11:25
14 försvann (J.) ur deras å.
24:31
11 och åt därav i deras å.
24:43
11 tecken i lärjungars å.
Joh.20:30
12 tog (J.) bort ur deras A.
Apg. 1:9
13 tro ...1 allas eder å.
3:16
11 brände upp dem I allas A.
19:19
11 tackade Gud i allas A.
27:35
17 skola jämra sill vid hs å.
Upp. 1:7
111 till blmmelen, i sina ovänners å.
11:12
16 fjärran ifrån ormens å.
12:14
11 utövar ... myndiJhet, i dess l.
13:12
11 eld i mskornas å. falla ned
13:13
11 makt att göra I vilddjurets å.
13:14
11 I heliga änglars och Lammets A.
14:10
11 i dess A. gjort de tecken
19:20

ASYN
1 fördärvad för Guds A.
1.Mos. 6:11
2 att vi skola dö I din A.
47:111
1 skall utrotas ur min å.
3.Mos.22:3
4.Mos.19:3
1 slakta henne I hs å.
II.MoB.25:2
1 i sin å. låta giva hm sla&
1 din åsna skall I din å. rövas
28:31
Dom. 6:21
3 försvann H. lin&el ur hs å.
4 i Manoas och hs hustrus l.
13:19
1 utföra krip)ek i vår A.
2.Sam. 2:14
II till döds i folkets å.
2.Kon.111:10
1 utgjutit blod I min å.
l.Krön.22:8
2.Krön.34:4
1 brötos ned i hs l.
1 Icke utplånad ur din å.
Neh. 4:5
1 gömmer sin tron för vår l.
Job 26:9
29:8
4 drollo sill undan vid min A.
4 tuktar öppet. Inför mskors å.
34:26
7 flilles redan vid hs A.
40:28
8 mätta mill av din l.
Ps.17:15
2 bereder ett bord I ovänners A.
23:11
2 I hela hs folks l.
116:14.18
3 I hela nockens å.
Ords. 1:17
2 åkrar I eder l. förtärda
Jes. 1:7
1 sksffen bort ur vår l. Israels
30:11

ATER (allmänt)
till stoft skall du A. varda
l.Mos. 3:19
hon födde A. en SOD, Abe]
4:2
Adam kände å. sin hustru
4:211
en korp ... nög fram och å.
8:7
(Noa) lät duvan å. nyga ut
8:12
Gud sade å. till Abraham
17:111
att de l. kunde föda barn
20:17
(Rehecka) skyndade å. till brunnen
24:20
Isak lät l. lIräva ut vattenhrunnar
26:18
och grävde å. en brunn
26:22
fören dem å. I het
29:7
Och (Lea) blev å. havande
29:33
Och å. blev hon havande
29 :34
A. blev hon havande
29:35
A. blev Bilha havande
30:7
A. blev Lea havande
30:19
Gud uppenbarade sill å. för Jakob
311:9
A. blev hon havande
38:4
klädde sig å. I sina änkekläder
38:19
när han å. drog sin hand tillbaka
38:29
och sätta dill å. pA din plats
40:13
Insatte överste munskänken å.
40:21
(Farao) somnade å. In
41:1i
J&II blev å. Insatt pi min plats
41 :13
A. drömde 1&11 och såg då sju ax
41:22
(Ruben:) om j&ll icke för hm l. till
42:37
Om j&lllcke för hm å. till dig
43:9
llick (Josef) å. ut och betvang sill
43:31
lastade l. var och en sin åsna
44:13
fick deras fader Jakobs ande l. liv
411:27
ock föra dill A. upp därifrån
46:4
D&IIen därefter gick han A. ut
2.Mos. 2:13
förvandlades A. till en stav
4:4
A. sade han: Stick din hand
4:7
dA var den å. Ilk ha övriga kropp
4:7
Då sade (SIppora) å.
4:26
kom sedan A. upp och hav Aron med 19:24
bjällra av guld och A. ett granatäpple 28:34
till dess (Mose) A. gick ut
34:34
Mose blinIIde l. täckelset
34:35
och så å. ett granatäpple
39:26
den daJ dA den l. höjde sill
40:37
sedan glngo de l. ut
3.Mos. 9 :23
en näck A. visar sill på klädnaden
13:57
en näck l. kommer fram på huset
14:43
å. hållas he1iJ sammankomst
23:8
samma daJ å. helga sitt huvud 4.Mos. 6:11
Sedan får nasiren l. dricka vin
6:20
begynte också A. att grAta
11:4
O Gud, gör (Mirjam) å. frisk
12:13
Icke förtörnelse A. må komma
18:6
(Bileam) hov å. upp sin röst
24:23
sedan å. täcka över din
Ii.Mos.23:13
å. taga henne till sin hustru
24:4
H. skall dl å. församla dill
30:3
du skall å. höra H. röst
30:8
skall han l. fröIda sig över dill
30:9
omskär å. Israels barn
Jos. 5:2
Israels barn morde å. vad ont
Dom. 3:12
Israels barn gjorde l. vad ont var
4:1
(Jael) höljde sedan å. över (Slsera)
4:19
l. församlade sill Israeliterna
7 :23
Israels barn A. löpa efter Baalerna
8:33
Gaal tog l. till orda och sade
9:37
Israels barn morde å. vad ont var
10:6
A. skickade Jefta sändebud
11 :14
Israels barn gjorde å. vad ont var
13:1
ha huvudhår begynte å. växa ut
16:22

PI femte d&llen stod han å. upp
19:8
Folket tog dock å. mod till sig
20:22
de frAgade å.: Finnes ngn s. icke
21:8
H. ropade å. på Samuel
l.Sam. 3:8
då kunde hs ögon å. se klart
14:27
När så kriget å. begynte, drog David 19:8
Giv mig å. min hustru Mikal
2.Sam. 3:14
A. församlade David allt manskap
6:1
så att j&ll å. får se hm
15:211
så att H. å. giver mig lycka
16:12
Nu ser jag å. en man komma ensam
18:26
A. uppstod krig mellan filisteerna
21 :111
stod å. en strid med filisteerna
21 :18
A. stod en strid med fIlisteerna
21 :19
A. stod en strid vid Gat
21:20
H. vrede upptändes å. mot Israel
24:1
Du å. skall göra vad 1&11 begär l.Kon. 5:9
höplden sju d&ll&r och å. sju dalar
8:611
Salomo å. gav åt drottningen
10:13
och läto kalla (Jerobeam) å.
12:3
gjorde A. allahanda män ur folket
13:33
H. profeter, 60 man och å. 50
18:13
satte han A. I stånd H. altare
18:30
(Ella) lade siC å. ned
19:6
H. ängel rörde A. vid hm
19:7
att å. draga upp mot dill
20:22
sände A. en annan
2.Kon. 1:11
A. sände han åstad en tredje
1 :13
llick (EIlsa) å. fram och tillbaka
4:311
och steg så A. upp i sängen
4:35
skall ditt kött å. bliva sig Ilkt
11:10
föra sin hand fram och å. över stlillet
5:11
(Naamans) kött blev dA l. sig Ilkt
11:14
När sedan Jehu å. kom ut
9:11
Väktaren berättade A. och sade
9:20
(Asarja) lade det å. under Juda
14:22
skickade A. sändebud till Hiskia
19:9
å. skjuta rot nedtill
19:30
Gersoms barn å. fingo
1.Krön. 6:62
efter att l. hava räknat dem
9 :28
När David dA å. frAllade Gud
14:14
A. stod en strid med fIlisteerna
20:5
A. stod en strid vid Gat
20:6
Salomo å. gav drottningen
2.Krön. 9:12
och läte kalla (Jerobeam) å.
10:3
drog (Josafat) å. ut bland folket
19:4
han lade (Elot) å. under Juda
26:2
gjorde å. vad ont var
Neh. 9:28
när de l. ropade till dill
9 :28
lät l. stlilla In Guds hus' kärl
13:9
tänkte han A. på Vastl
Est. 2:1
Mordokai gick var dag fram och å.
2:11
Medan denne talade, kom å. en
Job 1 :16
Medan denne ännu talade, kom å. en
1 :17
kom A. en och sade
1 :18
A. hände sig en d&ll att Guds söner
2:1
Mörkret och dödsskugpn börde den å. 3:11
Den arme kan så A. hava ett hopp
11:16
s. å. försviDIU! när de träffas av
6:17
aldrig kommer j&ll l. till liv
7:16
lAter du mig A. varda till stoft
10:9
kan det å. skjuta skott
14:7
han vaknar Icke å.
14:12
Det öga s. såg hm ser hm icke å.
20:9
Vad s. samlats far å. sin kos
20:28
A. hov Job upp sin röst
27:1; 29:1
å. ss. under sin styrkas d&ll&r
33:211
giver mannen ha rättfärdighet l.
33:26
å. draga till sig sin anda
34:14
men jag gör det icke A.
39 :38
j&ll har å. vaknat upp
Ps. 3:6
j&ll skall å. få bo i H. hus
23:6
j&ll skall å. få tacka hm
42:6,12; 43:5
Låt mig å. få fröjdas över din
51 :14
Guds vagnar ... 1000 och l. 1000
68:18
du skall A. lIöra oss levande
71 :20
Vill du Icke å. giva oss liv
85:7
rättf~lghet skall å. glilla
94:15
Icke å. skulle betäcka jorden
104:9
A. sänder han sitt ord
147:18
gitter Icke föra den å. till
Ords.19:24
den rättfärdille ... står å. upp
24:16
mödosamt att föra den l. till
26:15
till blm. och A. farit ned
30:4
solen... har å. brAtt att
Pred. 1:5
begynner den å. sitt kretslopp
1:6
dit rinna de ständigt l.
1:7
å. förtvivla i mitt hlärta
2:20
alla skola de å. varda stoft
3:20
själv å. gå bort, lika naken
11:14
skulle j&ll A. taga dem pi mig
HV. 11:3
J&II vill å. giva dill domare
Jes. 1 :26
sin stav skall han l. upplyfta
10:26
nu har H. l. talat och saJt
16:14
A. talade han och sade: Fallet
21:9
A. få hegynna taga skökolön
23:17
skuggorna stå ej å. upp
26:14
mina dödas kroppar må A. stå upp
26:19
å. och A. vattnar j&ll den
27:3
l. skjuta rot nedtill
37:31
Din grund skall A. varda lagd
44:28
Nu lAter j&ll dill A. höra om nya tlnll
48:6
A. befolka ödelagda städer
64:3
vill j&ll å. församla dill
54:7
icke å. komma tillbaka
Jer. 3:1
Räck ut din hand å. och A.
6:9
skall 1&11 A. förbarma mig över dem
12:15
tag mig å. så att lag får vända A.
31 :18
skola A. finnas betesmarker
33:12
gjorde dem å. till trälar
34:11
å. gjort dem till edra trälar
34:16
nu haven I A. ändrat eder
34:16
att de å. skola drap mot denna stad 34:22
T&II dill nu å. en annan rulle
36:28
ej å. föra dill i fångenskap
KiaJ. 4:22
T&II oss å. till dill, H.
6:21
han sade å. till mig
Hes. 4:16
de nu å. hava förtörnat mig
8:17
Dl gick j&ll å. förbi där du var
16:8
skola l. bliva vad de fordom voro
16:115
skolen A. bliva vad I fordom voren
16:116
upptändes hon l. av lusta
23 :20
din hlg stod å. till din ungdoms
23:21
för att A. göra den stark
30:21
pA morllonen öppnade han å. min mun33:22
I, Israels berg, skolen å. grönska
36:8
mskor å. vandra fram över eder
36:12

landet skall å. bliva brukat
36:34
kunna dessa ben å. bliva levande
37:3
så att I å. bliven levande
37:5,6
henen kommo A. tillhopa
37:7
så att de å. bliva levande
37:9
de bleve å.levande
37:10
så att I å. bliven levande
37:14
mot ödemarker s. nu l. äro hebyggda 38:12
mitt folk Israel l. bor i trygghet
38:14
A. mätte han upp 1000 alnar
47:4
konungen tOll å. till orda
Dan. 4 :16
fick A. mitt förstånd
4:31
SA fick j&ll å. mitt förstånd
4:33
j&ll blev å. insatt I mitt rike
4:33
rörde han l. vid mig och styrkte
10:18
skall han l. drap åstad mot
11 :29
Och (Gomer) blev A. havande
Hos. 1:6
blev hon å. havande
1:8
om två d&llar A. göra oss helhrägda
6:2
i min förgrymmelse å. taga hm bort
13:11
skola A. få odla säd
14:8
1&11 sksll kalla dem å.
Joel 3:7
å. sjunka ss. Egyptens nod
Am. 8:8
slunker A. ss. Egyptens nod
9:5
Jakobs hus skall å. få rAda
Ob. v.17
j&ll sksll å. f A skåda upp mot
Jona 2:5
skökolön skola de l. bliva
Mika 1:7
du skall å. förbarma dill över oss
7 :19
A. frAgade H&IIIIai: Om den s.
Hagg. 2:14
tog H. ängel A. till orda
Sak. 1 :12
blev 1&11 av ängeln å. uppväckt
4:1
När j&ll sedan å. lyfte upp mina ögon
5:1
stötte han henne A. ned
11:8
När j&ll sedan å. lyfte upp mina ögon
6:1
H. skall å. göra henne fatig
9:4
men jag skall l. riva det ned
Mal. 1:4
A. frAllen I: PA vad sätt hava vi
1:7
A. frAgen I: På vad sätt hava vi
3:8
skolen l. få se vilken skillnad
3:18
A. tog djävulen hm med sill
Matt. 4:8
så bliver hon l. levande
9 :18
A. gick han ut vid sjätte timmen
20:5
A. sände han Astad andra tjänare
21 :36
J. begynte A. tala Illknelser
22:1
A. sände han ut andra tjänare
22:4
A. gick han hort för andra lAngen
26 :42
fann han dem A. sovande
26 :43
och (J.) gick l. bort och bad
26:44
A. nekade (Petrus) med en ed
26:72
A. ropade J. med hög röst
27 :60
A. begav (J.) sig ut
Mark. 2:13
(J.) gick l. In I en SYnaJOP
3:1
han förbjöd dem, l. och å. att röja
3:12
församlade sig folket å.
3 :20
han begynte å. undervisa vid sjön
4:1
kallade han å. folket till sig
7 :14
Sedan begav (J.) sig l. bort
7:31
å. mycket folk hade kommit tillstädes 8:1
(J.) stel å. I båten
8:13
lade han A. händerna på hs ögon
8:25
mycket folk församlades å. omkring 10:1
frågade hslärjungar hm å. om
10:10
DA tOll J. å. till orda
10:24
Dl tog han l. till sill de tolv
10:32
när han A. gick ut Ifrån Jerlko
10:46
på morgonen l. gInJIo där fram
11 :20
A. sände han till dem en annan
12:4
han gick A. hort och bad
14:39
fann han dem å. sovande
14:40
A. frAgade översteprästen hm
14:61
begynte hon l. säll&
14:69
Då nekade (Petrus) å.
14:70
PIlatus fråpde hm då å.
15:4
När alltså PIlatus A. tOll till orda
111:12
Så skriade de å.: Korsfäst hm!
16:13
när det å. hade blivit daJ
Luk. 4:42
(J.) steg å. ned och stannade
6:17
A. en annan sade: J&II vill följa dill
9:61
A. en annan sade: Jall har tallit mill
14:20
änka s. å. och l. kom till hm
18:3
A. talade PIlatus till dem
23:20
A. frAgade de (Johannes)
Joh. 1 :21
stod Johannes å. där med två av
1:36
Icke kan hon väl l. gl In I moders
3:4
begav sil å, till Gailleen
4:3
Detta var nu A. ett tecken
4:64
Då talade J. l. och sade till dem
5 :19
drog han sig A. undan till berget
6 :15
Sedan böjde han sill l. ned och skrev
8:8
A. talade J. till dem och sade
8:12
A. sade han till dem: J&II går bort
8 :21
frAllade de å. den blinde
9 :17
Varför viljen I dl l. höra det
9 :27
A. sade dA J. till dem
10:7
uppstodo å. stridiga meninllar
10:19
J.llick fram och A. I Salomos
10:23
Då tOllo judarna A. upp stenar
10:31
DA ville de å. llripa (J.)
10:39
Sedan bepv han s l. bort
10:40
och å. går du dit
11:8
upptändes J. l. I sitt Innersta
11 :38
och A. laIIt sig ned vid bordet
13 :12
å. en liten tid, I fån se mig
16:16,17,19
j&ll skall se eder l.
16:22
l. lämnar j&ll världen och lår till
16:28
A. frAllade han dem': Vem söken I
18:7
Dl nekade Petrus å.
18:27
PIlatus gick dA å. In I pretoriet
18:33
gick han A. ut till judarna
18:38
skriade de l.: Icke hm utan Barabbas 18 :40
A. llick PIlatus ut och sade
19:4
han gick l. In I pretoriet
19:9
å. ett annat skriftens ord lyder
19:37
A. sade J. till dem: Frid vare med
20:21
voro ha lärjungar A. därinne
20:26
uppenbarade sill J. å. för lärj.
21:1
A. frAgade han (Petrus) för andra
21 :16
kom (Mo.. s) åter fram till
Apg. 7:26
när 40 år A. voro förlidna
7 :30
A., för andra Jången, kom en röst
10:111
duken strax l. upptagen till blm.
10:16
å. upp till himmelen
11 :10
träffade dem l. I Troas
20:6
gick (Paulus) l. upp
20:11
kom (Festu.) l. ned till Cesarea
211:6
lodade de l.
27 :28
att I å. skullen känna fruktan
Rom. 8:111
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5) ~e1!ol, ?'~ i?

något som är framför; i 2.Kon.15:10
cstr. som prep. i uttrycket: ~ål1å1-'åm,
framför el. inför folket. I Hes.26:9
betecknar ordet en belägringsmaskin
el. murbräcka. Ordet har arameiskt
ursprung, jfr aram. pre·p. td\lel,
framför, mittemot. Bakom orden
ligger verbet [~el1all, se t.ex. Undfå 14.
6) utf.ord.
I Jer.33:9 står ordagrant: över allt det
goda och över all den frid.
7) mar 'ä, il ~ '!9
åsyn, anblick;' utseende, gestalt; av:
rå'å, se 4. Se: Ansikte 4, Skåda 2,
Syn l, Utseende 2.
8) temunä, il) 1~ l'l
anblick, åsyn, gestalt; bild. Se vidare:
Skepnad l.
9) katenanti, KaTl!vaVTt
mitt emot; inför. I Matt.27:24 står
ordagrant: inför folkhopen. Jfr Matt.
21:2; Mark.ll:2; Luk.19:30, övers.
mitt framför; Mark.12:41; 13:3 mitt
emot; Rom.4:17; 2.Kor.2:17; 12:19
inför.
10) emprosthen, €/J.1Tpoa8ev
adv. framtill; som prep. framför, inför,
i (någons) åsyn.
11) enåpion, eVW1TWV
i (någons) åsyn, inför (nåKon, någons
ansikte), neutr. av adj. enöpios, (som
är) inom synhåll (av: prep. en, i, och
öps, öga; ansikte). Se: Ansikte 13.
12) ophthalm6s, 6rp8aA/J.oc;
öga; av: roten op(t)-, se. I Apg.l:9 står
ordagrant: från deras ögon.
13) apenanti, å1TeVaVTt
mitt emot; inför. I Apg.3: 16 står
ordagrant: inför eder alla. Jfr Matt.
27:61, övers. gent emot; Apg.3:16
tvärtemot; Rom.3:18 för.
14) I Luk.24:31 står ordagrant: och
han blev osynlig (=försvann) från dem.
15) the6reo, 8ewpew
vara en åskådare (till), se (på), skåda,
betrakta; av: theör6s, åskådare (av:
theåomai, se Skåda 30). I Upp.ll:12
står ordagrant: och deras fiender sågo
dem.
16) prosöpon, 1TpOaW'lrOv
ansikte; åsyn. Se Lex. Ansikte 10,
Skåda 25, Utseende 7.
17) I Upp. l :7 står ordagrant: skola
jämra sig över honom.
18) Beträffande övers. »åsyna vittnew>, se Vittne 7.

ÅSYNA
18 från begynnelsen A. vittnen

Luk. 1:2

ÅTAGA
åtag dill omkostnaderna

Apg.21:24

ÅTANKE
dill i å. i mina böner

2.Tim. 1:3

ÅTEL
Där å.n är, skola rovfåglarna

Matt.24:28

ÅTER
Uppdelning: allmänt; åter (=däremot), komma åter, vända åter, åter bygga uppl
uppbygga, åter upprätta.

Återbära - Återkomst
Gud är mäktig att å. inympa dem

11 :23
14:9
å. heter det: Jublen, I hedningar
15:10
Kommen sedan å. tillsammans 1. Kor. 7:5
förlike sig å. med. mannen
7 :11
icke å. lik de oomskurna
7 :18
fåglars kött å. en annan
15 :39
å. en annan härlighet hava stjärnorna 15:41
icke å. komma med bedrövelse 2.Kor. 2:1
Begynna vi nu å. anbefalla oss själva
3:1
ingaJunda å. anbefalla oss
5 :12
A. säger jag: Ingen må mena
11 :16
å. bliva förödmjukad _ eder
12:21
jag säger nu å. I förväg
13:2
säger jag nu å.
Gal. 1:9
for jag å. upp till Jerusalem
2:1
I å. på nytt viljen bliva trälar
4:9
s. jag nu å. måste föda till livet
4:19
bety_ jag nu å. att han är pliktig
5:3
nu å. måste säga under tårar
Fil. 3:18
A. vill jag säga: Glädjen eder
4:4
vilja de å. gifta sig
1.TIm. 5:11
då han å. skall låta förstfödde
Hebr. 1:6
bestämmer han å. en viss dag
4:7
atår en sabbatsviJa å. för Guds
4:9
att man nu å. undervisar eder
5 :12
låtom oss icke å. lägga grunden
6:1
å.: H. skall döma sitt folk
10:30
å.låta sig lnanärjas
2.Pet. 2:20
tvaget svin vältrar sia: å. i smutsen
2:22
Om I å. hysen bitter avund
Jak. 3 :14
L bad (Elias)
5:18
gör å. sådana gärningar s. du
Upp. 2:5
var död och å. blivit levande
2:8
den röst ...hörde jag nu å. tala
10:8
sårat men å. kom till liv
13:14
å. sade de: Halleluja!
19:3
skall (Satan) å. komma lös
20:3
dessa blevo nu å. levande
20:4

har K. dött och å. blivit levande

ATER (=däremot)
Du å. skall bålia mitt förbund I.Mos.17:9
Jakob å. blev en fromsint man
25:27
De å. handlade illa mot hm
5.Mos.32:5
Gersons barn å. f:ingo 13 städer
Jos.21:6
I å. skolen icke sluta förbund
Dom. 2:2
Joab å. samlade tillhopa
2.Sam. 2:30
I Jerus. å. regerade (David)
I.Krön. 3:4
detta å. beklädde han med guld2.Krön. 3:5
många å. jublade och voro så
Esr. 3:12
V åra ovänner å. sade
N eho 4:11
De judar å., s. voro i Susan
Est. 9 :18
Jag å. bar sorgdräkt
PS.35:13
Om det å. är med Guds A.
Matt.12:28
andra å. Jeremias
16:14
andra å. av mskor gjorts oskickliga
19:12
De förståndiga å. togo olja
25:4
Andra å. sade: Det är en profet Mark. 6:15
andra å. säga... en av profeterna
8 :28
andra å. skuro av kvistar och löv
11 :8
Andra å. sade
Luk. 9:8
Andra å. sade: Det är ngn av de
9:19
Om det å. är med Guds finger jag
11 :20
nu å. får han här hugnad
16 :25
Nu å. må den s. har en penningpung
22:36
Andra å. sade: Icke kommer
Joh. 7 :41
I å. skymfen mig
8:49
Andra å. sade: Sådana ord talar icke
10:21
de å. menade att han talade om
11 :13
Saolus å. for våldsamt fram
Apg. 8:3
andra å. (hölio) med apoatlarna
14:4
Andra å.: Han tyckes vara förkunare 17 :18
andra å. sade: VI vilja höra.dig
17:32
Vad å. angår de hedningar
21 :25
I å. ären icke i köttsligt
Rom. 8:9
du å., varför föraktar du
14:10
hedningarna å. hava fått prisa Gud
15:9
å. en annan: Jag håller mig till I.Kor. 1:12
vi å. predika en korsfäst K.
1 :23
Den andliga mskan å. kan utgrunda
2 :15
Till de ogifa å. säger jag
7:8
Till de andra å. säger jag ,qä!v
7 :12
Vad å. angår kött från avgudaoffer
8:1
Om å. allasammans utgjorde en enda 12:19
om å. en lem äras
12 :26
Om å. alla profeterade
14:24
en annan å. ngn uppenbarelse
14:26
Om det å. icke finnes uppatåndelse
15 :13
Den siste Adam å. en levandegörande 15 :45
om vi å. äro vid lugn
2.Kor. 5:13
A. frukt å. är kärlek, glädje
Gal. 5:22
De förra å. förkunna K. av
Fil. 1:17
Vi å. hava vårt medborgarskap
3:20
Vad L angår tid och atund
l. Tess. 5:1
andras å. kommer först efteråt I.TIm. 5:24
Du å. min efterföljare
2. TIm. 3 :10
Du å. må tala vad s. är
Tit. 2:1
här å. heter det: De skola
Hebr. 4:5
Den å. s. bär töme och tistel
6:8
Andra å. underkastade sig
11 :36
I å. ären ett utvalt släkte
I.Pet. 2:9
Den å. S. Icke har detta
2.Pet. 1:9
I å. haven mottagit smörjelse
1.Joh. 2:20
I å. skolen låta det S. I hört
2:24
Vi å. äro av Gud
4:6
Den å. S. är rik berömme sig
Jak. 1 :10
I å. haven visat förakt för fattige
2:6
barmhärtigheten å. kan frimodigt
2 :13
Dessa å. smäda vad de icke
Jud. v.10
ATER (komma åter)
följande året kommo de å.
I.Mos.47 :18
kommer å. till sin faders hus
3.Mos.22:13
H., låt gudsmannen å. komma
Dom.13:8
Guds ängel kom å. till hs hustru
13:9
När de kommo å. till sina bröder
18:8
när de dagen därefter l. kommo1.Sam. 5:4
EJisa kom å. till GJigal
2.Kon. 4 :38
komma l. till sin plats
En. 6:5
han kommer ej å. upp
Job 7:9
går hädan för att aldrig komma å.
10:21
den väg där jag ej mer kommer å.
16:22
far bort och icke kommer l.
Ps.78:39
de komma å. med jubel
126:6
så vill jag låta dig komma å.
Jer.15:19
anart skola de komma å.
Hes.36:8
kom (J.) å. till Kapernaum
Mark. 2:1
Så kommo de å. till Jerusalem
11 :27
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kom (J.) å. till Kana
kom (J.) å. till helgedomen
men jag kommer å. till eder
så att han kommer å. till mig

Joh. 4:46
8:2
14:28
I.Kor.16:11

ATER (vända åter)
vänder å. till jorden
I.Mos. 3:19
vände (Josef) sig å. till dem
42:24
vände sig Mose å. till H.
2.Mos. 5:22
när de draga ut eller vända å.
4.Mos.27 :17
skola de draga ut och vända å.
27 :21
skall du vända å. till H.
5.Mos. 4:30
vänder å. till H .. din Gud
30:2
när du vänder å. till H., din Gud
30:10
När då Israels män å. vände om Dom.20:41
vände Saols svärd ej omättat å. 2.Sam. 1 :22
vände å. In _ Dalporten
N ch. 2 :15
naken skall jag vända å. dit
Job 1:21
mskorna vända å. till stoft
34:15
Vänd å., H .. rädda min själ
Ps. 6:5
må du vända å. till höjden
7 :8
Gud Sebaot, vänd å.
80:15
vänd å. till oss, du vår frälsnings
85:5
blott icke vända l. till dårskap
85:9
Du låter mskorna vända å. till stoft
90:3
Vänden å., I mskors barn
90:3
H .. vänd l.
90:13
vända l. till sitt stoft igen
104:29
Vänd nu å. till din ro, min själ
116:7
Ingen S. gått In vänder å.
Ords. 2:19
Lik en hund s. vänder å. till
26:11
stoftet vänder å. till jorden
Pred.12:7
anden vänder å. till Gud
12:7
vänder hs vrede icke å.
Jes.6:26; 9:12
folket vänder ej å. till hm S. slår
9 :13
vänder hs vrede icke å.
9 :17,21; 10:4
Dessa skola vända å. till dig
Jer.15:19
men du skall icke vända å. till dem
15:19
dit skola de icke få vända å.
22:27
tag mig å. så jag får vända å.
31 :18
vänder han sin hand å. och å.
KIag. 3:3
Tag oss å. H., så vi få vända å.
5:21
och vänden så å. till H.
Hos.14:3
Jag viii å. vända mig till Jerus.
Sak. 1 :16
Jag viii vända å. till Sion
8:3
Så vänden då å. till edert fäste
9 :12
vände så å. tillbaka till
Gal. 1 :17
hund vänder å. till sina spyor
2.Pet. 2:22
ATER (åter bygga upp/uppbygga)
å. bygga upp denna stad
Jos. 6:26
byggde de å. upp ataden
Dom.18:28
(Benjamin) byggde å. upp atäderna
21 :23
byggde Hiel å. upp Jeriko
I.Kon.16:34
Han byggde å. upp offerhöjder 2.Kon.21:3
(Manasse) byggde å. upp
2.Krön.33:3
att det å. skulie byggas upp
Esr. 2:68
att man å. skulle bygga upp detta
5:13
Guds hus skall å. byggas upp
5 :15
att jag å. må bygga upp den
Neh. 2:5
å. har byggt upp Jerusalem
Jes.62:7
staden skall å. bliva uppbyggd
Jer.30:18
staden å. skall varda uppbyggd
31 :38
minerna å. byggas upp
Hes.36:10
då skola ruinema å. byggas upp
36:33
jag, H .. å. har byggt upp det
36:36
Jerusalem å. byggas upp
Dan. 9 :25
skall det å. byggas upp med gator
9 :25
skola å. bygga upp det ödelagda Mal. 1:4
å. bygga upp Davids förfallna
Apg.15:16

1
l
2
1
1

bs rätt att å. det Inskränkt
å. det Innan ett år förflutit
icke blivit å.t förrän året är ute
de skola kunna LS
rätt att å. husen i städerna

25:29
25:29
25:30
25:31
25:32

ÅTERFINNA
åsninnorna ... de äro återfunna I.Sam. 9:20
Asninnorna... äro återfunna
10:2
att åsninnorna voro återfunna
10:16
förlorad men är återfunnen
Luk.15:24
han var förlorad, men är återfunnen
16:32

ÅTERFÅ
å. sin arvsbesittning
3.Mos.25:10
skall å. sin släktegendom
25:10
var och en å. sin arvsbesittning
26:13
han skall så å. sin besittning
25:27
han skall då å. sin besittning
25 :28
han skall å. sin släktegendom
25 :41
sin fädernebesittnIng skall han å.
25:41
anropa kon. att å. sitt hus
2.Kon. 8:3
anropade konungen om att å. sitt hus 8:6
att du skall l. ditt rike
Dan. 4:23

ÅTERFÄRD
göra å.en gm Macedonien

Apg.20:3

ÅTERFÖRA
ss. du återför bäckarna i
omöjligt å. till ny bättring
från de döda å.t vår H ..1.

Ps.126:4
Hebr. 6:6
13:20

ÅTERGIVA
snarare bliva å.en åt eder

Hebr.13:19

ÅTERGÅ
på jubelåret skall åkern å.
då skall det å. till fursten

3.Mos.27 :24
Hes.46:17

ÅTERHÅLLSAM

ÅTERGÄLDA
å.de Hiskia Icke det goda
å. sina föräldrar vad de

2.Krön.32:25
I.TIm. 5:4

ÅTERHÅLL
Ropa med full hals, utan å.

Jes.58:1

ÅTERHÅLLSAM
Se även: Försaka, fasta, nykter,
avhålla, tukt, nasir, profet, församlingsföreståndare, helgelse.

ATERBöRDA
1 rätt att å. jordegendom
3.Mos.25:24
2 å. det brodern har sålt
25:25
1 anskaffa vad s. behöves för att å.
25:26

Återhållsamhet
I det gamla Israel var återhållsamhet på
olika områden viktig för den som
skulle helga sig, t.ex. vid deltagande i
gudstjänsten, vid fIrande av högtider, i
krig osv. Särskilt viktig var återhållsam·
heten för speciellt avskilda personer
såsom profeter och nasirer.
I N.T. spelar återhålbamhet en stor
roll både i förkunnelse och i liv. Detta
har inte sin grund i en negativ,
livsförnekande eller asketisk syn, utan
motiveras av att det mindre viktiga
måste ge plats för det viktigaste av allt:
att vinna och främja Guds rike.
Återhållsamhet skall därför särskil t
utmärka en Ordets och församlingens
tjänare, Tit.l:7 f.
Kravet på återhållsamhet sammanhänger med omvändelsekravet och
gäller icke endast syndiga ting utan
även sådana lovliga ting som kan bli en
snara för själen, Matt.5 :29 f.; Apg.
24:25, jfr Hebr.12:1. Återhållsamheten
räknas bland de kristna dygderna,
2.Pet.1 :6. Den är en Andens frukt och
synes stå som en motsats till »dryckenskap och vilt leverne», Gal.5:2l,23.
Eftersom återhållsamheten är en
Andens frukt, innebär den mer än ett
yttre avstående, den är en inre, andlig
kraft, som tar sig uttryck i det yttre
livet. Den är också mer än mänsklig
självbehärskning, den kristna återhållsamheten är en självbehärskning som
härflyter därur att personligheten
behärskas av Guds Ande.
Återhållsamhet skall praktiseras i
allt, 1.Kor.9 :25. Men detta skall ske i
en evangelisk anda och hållning, in te i
lagisk träldom eller i hedniskt självplågeri. Kristen återhållsamhet kan
innebära fasta, men den skall inte
förväxlas med förkastande av viss mat,
Kol.2:20-23. Den kan vara återhållsamhet i äktenskapet, I.Kor. 7:5, för
somliga kan den till och med innebära
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ATER (åter upprätta)
då skall H. å. upprätta dig
5.Mos.30:3
upprättade å. H. altare
2.Krön.15:8
huru Guds hus å. upprättades
24:27
upprättade H. å. hm själv
Job 42:10
När H. viii å. upprätta sitt
Ps.14:7
H. du upprättade å. Jakobs hus
85:2
När H. å. upprättade Sion
126:1
du skall å. upprätta grundvalar
Jes. 58 :12
jag skall å. upprätta eder
Jer.29:14
jag å. skall upprätta mitt folk
30:3
jag skall å. upprätta Jakobs hyddor
30:18
när jag å. har upprättat (Juda)
31 :23
jag skall å. upprätta dem
32:44; 33:26
jag skall å. upprätta Juda och Israel
33:7
jag viii å. upprätta landet
33:11
skall jag å. upprätta Moab
48:47
skall jag å. upprätta Ammons barn
49:6
skall jag å. upprätta Elam
49:39
å. upprätta dem, Sodom med
Hes.16:53
Dig skall jag ock å. upprätta
16:53
jag skall å. upprätta Egypten
29:14
Nu skall jag å. upprätta Jakob
39 :25
när jag å. upprättar mitt folk
Hos. 6:11
då jag å. upprättar Juda
Joel 3:1
skall jag å. upprätta mitt folk
Am. 9 :14
H. skall å. upprätta dem
Sef. 2:7
i det att jag å. upprättar eder
3:20

ÅTERBÄRA
Hs händer å. bs vinning
Sitt förvärv måste han å.

Job 20:10
20:18

ÅTERBöRDA
1) ge'ullå, il ~ ~ ~
friköpande, lösande (av person el.
egendom); rätt att friköpa el. lösa
(person el. egendom); här ofta övers.
rätt att återbörda; av: gä'al, se 2. Se:
Lösa 8, Lösen 4.
2) gå'al, 7 tl ~
befria, återlösa, friköpa, lösköpa (person el. egendom). Beträffande bördemansinstitutionen i Israel, se art.
Bördeman. Se t.ex. Börda (verb) 1,
Förlossa l, Inlösa 1, Lösköpa 1.

att avstå från äktenskap, 7:7,27. Att
förbjuda giftermål är däremot en
demonisk förvrängning av återhållsamhetskravet, 1.Tim.4:2 f. - elemens av
Alexandria säger i denna sak några
ord om »att icke avstå från allt, men
med måtta bruka vad man fmner värt
att bruka».
Återhållsamheten är inte ett mål i
sig själv, utan den skall tjäna en högre
avsikt. Att ha makt över sig själv, att
bemästra kroppens drifter och de
själsliga impulserna, är ett medel till
att bli »allt starkare
anden»,
Luk.l:80.
Rent praktiskt bör normen för
sann, kristen återhållsamhet vara den,
att man avhåller sig från allt som är
syndigt och tvivelaktigt, från det som i
sig självt är lovligt, om det hindrar
andlig förkovran, och från det som är
oförenligt med kristen kärlek och
hänsyn,
Rom.14:l3 ff.;
1.Kor.
10:31 ff. m.fl. ställen.
1) 'issår, -, DX
band; binda~de förpliktelse; av: 'asar,
binda, fångsla. Ordet, som end.
förekommer i 4.Mos.30, används där i
betydelsen: förbindelse till avhållsamhet el. återhållsamhet. I v.5,6,8,15
brukas SJifflxformen 'lisar, jfr För·
bud 1.
2) engkrateUomai, E'YKpaT€VO/laL
utöva självtukt el. självbehärskning,
vara återhållsam; i l.Kor.7:9 övers.
leva återhållsamt; 9:25 pålägga sig
återhållsamhet; av: engkrates, se 3.
3) engkrates, E'YKpaTTj,
i besittning av kraft el. makt; som
behärskar el. tuktar sig själv el. har sig
själv under kontroll, återhållsam; av:
prep. en, i, och kråtos, se Styrka
(subst.) 19.
4) engkråteia, f'YKpaT€La
självtukt, självbehärskning, återhåll·
samhet; av: engkrates, se 3.
5) akrasia, åKpaaia
brist på Självbehärskning, oåterhållsamhet, omåttlighet. Se vidare: Ondska 11.
ATERHALLSAM
5 I nu icke kunnen leva å. t
I.Kor. 7:5
2 kunna de icke leva å.t, må de
7:9
3 fastmer leva heJigt och å.t
Tlt. 1:8

ÅTERHÅLLSAMHET
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
4
4
6

ed förbinder sig tU! å.
4.Mos.30:3
förbinder sig till L i ngt stycke
30:4
huru hon förbinder sig till å.
30:5
hennes förbindelser till å.
30:5,6,8
förbinder sig till å. I ngt stycke
30:11
hennes förbindelser till å.
30:12
eller ngn förbindelse till å.
30:13
åt alla de förbindelser till å.
30:15
Paulus talade ... om å.
Apg.24:25
pålägga sig å. I alla stycken
I.Kor. 9:25
saktmod, å.
Gal. 5:23
I kunskapen L
2.Pet. 1:6
i å.en atåndaktighet
1:6

ÅTERIGEN
å. får skaffa mig sådant
Ords.23:35
av dessa strån å. taga några
Hes. 5:4
å. låta dig bo i tält
Hos.12:9
(J.) bad och sade å. samma ord Matt.26:44
därefter sade å. de s. stodo där Mark.14:70
fiskars (kött) å. en annan
I.Kor.15:39
från Macedonien å. komma till 2.Kor. 1:16

ÅTERKALLA
skrivelse för att å. de brev
Est. 8:6
skrivelse beseglad ... kan icke å.s
8:8
ett förbud ...icke kan å.s
Dan. 6:8
Intet förbud S. kon. utfärdar kan å.s
6:15

ÅTERKOMMA
de S. Ut ifrån fångenskapen
Esr. 4:1
å.it ifrån fångenskapen
6:16,19,20
s. Ut ifrån fångenskapen offrade
8:35
otrohet s. de å.na få~na begått
9:4
otrohet s. de å.na få~na begått
10:6
S. Ut Ifrån fångenskapen
10:7
från de Lna fångarnas församling
10:8
s. Ut ifrån fångenskapen gjorde
10:16
hade jag Ut till konungen
Neh.13:6
S.

ÅTERKOMST
vid sin å. förlett menigheten
tranan taga i akt tiden för å.
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4.Mos.14:36
Jer. 8:7

Återlösning - Åttonde
ÅTERLÖSNING - Se: Förlossning.
ÅTERSE
Jer.22:1O
icke mer å. sitt fädernesland
22:12
detta land skall han icke mer få å.
Fil. 2:28
få glädjen att å. (Epafroditus)

ÅTERSKEN
l) apaugasma, cUTav7au/.La
utstrålning, återsken; av: apaugazö
avge (sprida) ljus el. sken (av: prep.
apa, från, av, och augåzö, se skenet av;
belysa, upplysa; detta verb kommer i
sin tur av subst. auge, ljus, sken, stråle,
glans). Innehållsligt kan Hebr.I:3
sammanställas med 2.Kor.4:4 (här
förekommer verbet augazö, övers. se).
ATERSKEN
1 denne är hs härlighets å.

Hebr. 1:3

ÅTERSPEGLA
I) I I.Kor.ll:7 står ordagrant: Ty en
man bör icke hölja huvudet, eftersom
han är Guds avbild och härlighet, men
kvinnan är mannens härlighet.
2) katoptrizo, IWT01TTpil;w
visa liksom i en spegel, avspegla,
återspegla; med. katoptrlzomai, se
liksom i en spegel; av: katoptron,
~pegel (av: katoptos, som man ser hän
emot, synlig). Början av 2.Kor.3:18
skulle med en ordagrann återgivning
kunna översättas: Och vi alla, som med
avhöljt ansikte liksom i en spegel se
Herrens härlighet. - I I.Kor.13:12;
Jak. I :23 förekommer subst. esoptron
(=eisoptron), spegel.
ATERSPEGLA
1 och å.r hs härlighet
loKor.II:7
1 kvinnan å.r mannens härlighet
11 :7
2.Kor. 3:18
2 vi å. H. härlighet

ÅTERSTOD

Se: Kvarleva.
ATERSTOD
2.Mos.10:5
äta upp å.en av den kvarleva
rovet, å.en av det byte
4.Mos.31 :32
5.Mos. 3:13
A.en av Gilead gav jag åt
Jos.23:12
hållen eder till å.en av dessa
2.Kon.25:11
å.en av folket, s. vora kvar
å.en av penningarna till kon. 2.Krön.24:14
Jes. 1:9
icke lämnat en liten å. kvar
A.en av sitt förvärv bär man bort
15:7
jag varder bedrövad å.en av mina år
38:10
44:19
av å.en göra en styggelse
Jer.39:9
å.en av folket till Babel
den övriga å.en av folket
52:15
Mika 5:3
då skall å.en av hs bröder
å.en av min menighet skall få
Sef. 2:9
Sak.14:2
å.en därav icke bliva utrotad

ÅTERSTÅ
och ännu å. fem år
loMos.45:6
ty ännu å. fem hungerår
45:11
betala lösen för de å.ende åren 3.Mos.25:27
Om däremot få år å. till jubelåret
25 :52
de år s. å. till nästa jubelår
27 :18
ännu å.r av landet en stor del
Jos.13:!
å.r av landet filisteernas kretsar
13:2
ännu återstodo av Israels barn
18:2
Ännu å.r den yngste
loSam.16:11
De å.ende flydde in i staden
loKon.20:30
över 27.000 man, s. återstodo
20:30
fem av de å.ende hästarna
2.Kon. 7 :13
Ingen tillflykt å.r för mig
Ps.142:5
allt s. ännu återstod
Jer.34:7
ingen kvarleva av eder å.
44:7
de å.ende stammarna komma
Hes. 48 :23
återstodo till skördetiden
Am. 4:7
Ett å.r dig ännu: sälj allt
Luk.18:22
s. ännu återstod att ordna
Tit. 1:5
å.r icke mer ngt offer
Hebr.!0:26
tid s. å.r eder här i köttet
loPet. 4:2
de å.ende mskorna gjorde icke
Upp. 9:20
den å.ende har ännu icke kommit
17 :10

ÅTERSTÄLLA
å. vad han med våld tagit
Joab å.de det övriga av
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3.Mos. 6:4
1.Krön.11:8

å.de Guds hus i dess förra
2.Krön.24:13
hava vi å. t och helgat
29:19
varit sjuk men blivit å.d
Jes.39:1
han s. å.er stigar
58:12
de skola å. de förödda städerna
61:4
H. vill å. Jakobs höghet
Nab. 2:2
varmed å. dess kraft
Mark. 9:50
varmed skall man å. dess kraft
Luk.14:34

ÅTERSTÄLLELSE
Inom viss teologi har man talat om
»alltings återställelse» i betydelsen: alla
människors slutliga frälsning. En sådan
»apokatastasis-Iära» har emellertid intet
stöd i Skriften. Ordet om att Gud skall
bli allt i alla, I.Kor.IS :28, kan inte
tolkas så, att alla skall bli frälsta,
eftersom det strider mot vad som eljest
står i I.Kor.IS och iN. T. för övrigt.
När det i Apg.3:21 (grt.) talas om
»alltings återställelse», grek. apokatastasis plinton, åsyftas därmed uppfyllelsen av de profetiska löftena om
Messias, återu pprättandet av Guds
genom synden fördärvade skapelseordning, jfr Ef.! :10; Rom.8:19 ff. Se
för övrigt: Fullbordan, Messias, Rike
(Guds), Tillkommelse.
ÅTERTAGA
Joas återtog Israels städer

2.Kon.13:25

ÅTERVINNA
å. konungadömet åt Rehabeam loKon.12:21

Han återvann Israels område
2.Kon.14:25
återvann den del av Damaskus
14:28
återvann Resin Elat åt Aram
16:6
å. konungadömet åt Rehabeam2.Krön.11:1

ÅTERVÄG
Då (Abram) nu var på å.en
när denne var stadd på å.en

1.Mos.14:17
Hebr. 7:1

ÅTERVÄNDA
tillstädjer Benjamin att å.
I skolen icke mer å. denna väg
och å.de sedan till lägret
Sedan å.de (Bat-Seba) hem
de israeliter s. återvänt
så att de fingo å. hem
deras själ längtar att å.
till dig skall det å.
befallning att icke å.

1.Mos.43:14
5.Mos.17 :16
Jos. 6:14
2.Sarn.11 :4
Esr. 6:21
Jes.14:17
Jer.22:27
Mika 4:8
Matt. 2:12

ÅTFÖLJA
den blandade folkbop s. å.de
4.Mos.11:4
å.d av två av sina tjänare
22 :22
åt mannen s. å.er oss
Dom.19:19
Abner, å.d av 20 man
2.Sam. 3:20
skeppsmanskap s. å.de Salomos loKon. 9 :27
Asarja å.d av 80 H. präster
2.Krön.26:17
dessa tecken skola å. dem s. tro Mark.16:17
gm de tecken s. å.de det
16 :20
å.d av Priscilla och Akvila
Apg.18:18
ur en andlig klippa s. å.de dem l.Kor.10:4
så skola de få å. mig
16:4
till Jerus., å.d av Barnabas
Gal. 2:1

ÅTGÅ

skämta, gyckla, håna, driva gäck; här
hif. skämta med, driva gäck med;
övers. hava till sitt åtlöje. Se t.ex_
Bespotta 3.
3) ~el}olf;, fl 1 n ~
skratt, löje, åtiöje. Ordet står i
Hes.23 :32 jämsides med la 'ag, se
Smälek 8. Se vidare: Löje l.
4) [kälas], 07 fl
hithp. (med pr~p. be) smäda, håna,
driva gäck med; ordagrant: Och han
(=kaldeerna) smädar (el. driver gäck
med) konungar. I Hab.1 :10 förekommer också subst. mishäk, föremål för
skratt el. skämt; övers. 'Iekverk, samt
verbet säJ:talf: (med prep. le), le el.
skratta åt, skämta med. Se: Bespotta 4.
ATLöJE
1 måste vara ett å. för min vän
Job 12:4
2 Mina vänner hava mig till å.
16:20
1 blivit ett ständigt å.
Jer.20:7
48:26
1 och bliva till å.
1 var icke 'Israel till ett å. för dig
48:27
48:39
1 M oab bliver å. och skräck
Klag. 3:14
1 ett å. för hela mitt folk
Hes.23:32
3 den skall bringa dig å.
Hab. 1:10
4 Konungar äto dem ett å.

ÅTMINSTONE
Så vill jag å. lämna kvar
må du å. icke välsigna dem
Hören å. på mina ord
Om jag å. får röra vid hs
å. få röra vid hörntofsen på hs
å. hs skugga måtte falla
så är jag det å. för eder

ÅTNJUTA
förhärjares hyddor å. frid
gm dig å. mycken frid och ro
och å. deras omvårdnad
uppbyggaren å.er större ära än

ÅTRÅ
n ~ 1;j ~
drift, dragning, lust, åtrå; av ett verb
[su~] med grundbet. driva, draga till
sig.
2) nasa' ndpäs, ;j El) i': io )
upplyfta sin själ. S~ ~idar;: Längta 2.
3) agapaa, å:ya1Taw
älska. I 2.Pet.2:IS står ordagrant:
vilken älskade orättfärdighets lön. Se:
Kär 12, Kärlek 10, Älska 8.
ATRA (subst.)
1 till din man skall din å.
1 till dig står hennes å.
1 min väns, till mig står hs å.
ATRA (verb)
2 å. icke att vålla hs död
3 (Balaam) å.dde att vinna

ÅTGÄRD

när församlingen å.des, följde
Apg.24:3
Ps.73:8

med höga å. tala de

ÅTLYDNAD
till å. av de äldstes stadgar
Mark. 7:3
till å. av mskobud och mskoläror Kol. 2:22

ÅTLöJE
l) sel}olf;, fl i nio
skratt; förlustelse, förnöjelse; iek,
skämt. Se: Fröjd 9, Förlusta 7, Le 3.
2) lu~, r 17
stamma, tala otydligt el. ovårdat;
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LMos. 3:16
4:7
HV. 7:10

ATSKILLNAD
1 å. mellan mitt folk och
2.Mos. 8 :23
2 å. mellan israeliternas boskap
9:4
2 H. gör å. mellan Egypten och Israel 11:7
3 ingen å. mellan heligt och
Hes.22 :26
4 utan att göra å. mellan
Apg.11 :12
4 ingen å. mellan oss och dem
15:9
5 Ty här är ingen å.
Rom. 3:22
5 ingen å. mellan jude och grek
10:12
4 utan att göra å. mellan
loKor.l1 :29

ÅTTA

l.Mos.17 :12, 21 :4, 22:23, 2.Mos.26 :25,
36:30, 4.Mos.7:8, 29:29, Dom.3:8, 12:14,
1.Sam.17:12. 1.Kon.7:10. 2.Kon.8:17, 22:1,
1.Krön.24:4, 2.Krön.21:5,20, 29:17, 34:1,
36:9, Pred.11:2, Jer.41:15, Hes.40:9.31,34,
37,41, Mika 5:5, Luk.2:21, 9:28. Joh.20:26,
Apg.9:33, 25:6, Fil.3:5, 1.Pet.3:20.

ÅTTA HUNDRA
1.Mos.5:4,19.2.Sarn.23:8.
807: 1.Mos.5:7.
815: 1.Mos.5:10.
822: Neh.11:12.
830: 1.Mos.5:16.
832: Jer.52:29.
840: 1.Mos.5:13.
845: Neb.7:13.
895: 1.Mos.5:17.

ÅTTA HUNDRA TUSEN
Qrds.19:18
2.Pet. 2:15

ÅTSKILJA
det må mskan icke å.
det må mskan icke å.
(Guds ord) å.er själ och ande

goda å.er blivit vidtagna

Job 12:6
Apg.24:3
27:3
Hebr. 3:3

l) tesulf;a,

Därtill åtgingo 40 dagar
1.Mos.50:3
så många dagar å. för balsamering
50:3
beräknas å.tt till tabernaklet
2.Mos.38:21
den tid s. åtgick
5.Mos. 2:14
åtgick till att bereda dem
Est. 2:12

ÅTHÄVOR

1.Mos.33:15
4.Mos.23 :25
Job 21:2
Mark. 5:28
6:56
Apg. 5:15
1.Kor. 9:2

jag skall sätta en friköpning (el.
förlossning) mellan mitt folk och ditt
folk. Beträffande hebr. pegu!, se
Förlossa 3. LXX återger här detta ord
med grek. diastol~, se 5.
2) (palti] , il 7 9
nif. bli avskld~ hif. avskilja; här hif.
med: ben ... ben (ben = mellan);
övers. göra en åtskillnad mellan ...
och ... Jfr nif. i 2.Mos.33:16, övers.
utmärkas; hif. i 2.Mos.8:22, övers. göra
ett undantag för. Jfr Underbar l. Se:
Utvälja 5.
3) [badal], 7 l )
hif. skilja, gör~ Tskillnad; avskilja. Jfr
hif. i I.Mos.I:14,18; 3.Mos.IO:IO;
11 :47, övers. skilja; 20:25 göra
skillnad. Se: Avfalla 9, Utse Il.
4) diakrinö, otaKpivw
åtskilja; urskilja, bedöma; här övers.
göra åtskillnad. I I.Kor.ll :29 står
ordagrant: om han icke urskiljer
Herrens kropp (se vidare Lekamen l).
Se vidare: Rätt 68.
5) diastole, otaUTOXft
åtskiljande, åtskillnad, skillnad; av:
diastellö, ställa åtskils, åtskilja (se
Påbud 8).

Matt.19:6
Mark.10:9
Hebr. 4:12

ÅTSKILJAS
Apg.13:43

ÅTSKILLNAD
»Det är ingen åtskillnad»,
Rom.! 0:12; Kol.3:11.
Bland dem som har blivit nya
människor i Kristus finns icke någon:
I) Nationell åtskillnad - »grek eller
jude». 2) Rituell åtskillnad - »omskuren eller oomskureru>. 3) Social
åtskillnad - »träl eller fri».

2.Sarn.24:9, 2.Krön.13:3.

ÅTTA TUSEN
8.580: 4.Mos.4:48.
8.600: 4.Mos.3:28.

ÅTTIO
2.Mos.7:7,
Dom.3:30,
2.Sam.19:32,35,
2.Kon.6:25, 10:24, 1.Krön.15:9, 2.KrÖn.
26:17, Esr.8:8, Ps.90:10, HV.6:7, Jer.41:5,
Luk.16:7.
83: 2.Mos.7:7.
84: Luk.2:37.
85: Jos.14:10, 1.Sarn.22:18.
86: 1.Mos.16:16.

ÅTTIO TUSEN
l.Kon.5:15,2.Krön.2:2,18.

87.000: 1.Krön.7:5.
ÅTTONDE

1) l 2.Mos.8:23 står ordagrant: Och

2.Mos.22:30, 3.Mos.9:1, 12:3, 14:10,23,
15:14,29, 22:27, 23:36,39, 25:22, 4.Mos.
6:10, 7:54, 29:35, 1.Kon.6:38. 8:66,
12:32.33,
2.Kon.24:12,
1.Krön.12:12,
24:10, 25:15, 26:5, 27:11, 2.Krön.7:9,
29:17. 34:3. Neh.8:18. Hes.43:27, Sak.1:1,
Luk.1:59, Apg.7:8. Upp.17:11. 21:20.
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ÅTSKILLNAD

