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FØRSTE KORINTHERBREV 

SPROGLIGE OG GRAMMATISKE NOTER 

 

ved Mogens Müller 

 
BW = Walter Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des 

Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, 6. Auflage, hg. 

von Kurt und Barbara Aland (Berlin 1988). 

 
BDR = Friedrich Blaß und Albert Debrunner, Grammatik des neutesta-

mentlichen Griechisch, bearbeitet von F. Rehkopf (Göttingen 1979 og 

senere oplag). 

 

1 1 διά, “i kraft af”, BW s.v. III,1d. 2 ἁγιάζω, “helliger”, her 

perf. part., constructio ad sensum, da det lægger sig til 

ἐκκλησίᾳ τoῦ θεoῦ; præp. ἐν har nærmest instrumental 

betydning, dvs. = διά. 4 εὐχαριστέω + περί + ἐπί om dem, 

hvem takken gælder, “hvad jer angår” + “for” (BDR 235,2). 5 

ὅτι står ikke begrundende (“fordi”), men eksplikativt (“at”); 

πλoυτίζω, “gør rig”, pass. “bliver rig”. 6 καθώς står be-

grundende: “fordi, eftersom”; BDR 453,2; βεβαιόω, “fæst-

ner, styrker”, om processen; ἐν ὑμῖν, her “iblandt jer”, ikke 

“i jer”. 7 ὥστε, “således”, dvs. ikke finalt; ὑστερέω, her: 

“savner, mangler, står tilbage” + genitiv, idet ἐν μηδενὶ 

χαρίσματι må opfattes = μηδενὸς χαρίσματoς eller præpo-

sitionsleddet tages i betydningen i henseende til nogen 

nådegave; ἐπεκδέχoμαι, “afventer”. 8 ἀνέγκλητoς, “uplet-

tet, uanklagelig”. 9 κoινωνία, “fællesskab” + genitiv. 10 

παρακαλέω, her: “formaner”; ἵνα er styret af verbet (BDR 

392,1) og den efterfølgende konstruktion erstatter en akku-

sativ med infinitiv; τὸ αὐτὸ λέγεῖν, “at være endrægtige, 

enige”; σχίσμα, “det, der er delt, revet i stykker”, dvs. 

“splittelse”; καταρτίζω, “gør rede, færdig”, i med. “er 

fuldendt”; γνώμη, her ”sindelag”, BW s.v. 1. 11 δηλόω, opr. 

højtideligt “åbenbarer”, siden nedslidt til “meddeler, gør 

klart”. 13 μερίζω, “deler”. 16 λoιπόν, egtl. respektiv akkusa-
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tiv, men står her som adverbium “for øvrigt”. 18 μωρία, 

“dårskab”. 19 ἀπoλῶ er en attisk futurum; σύνεσις, “for-

stand, indsigt”; σύνετoς, “forstandig”; ἀθετέω, “sætter til 

side, tilintetgør”. 20 συζητητής, hap. leg. (jf. dog IgnEf 18,1), 

“ordstrider”; μωραίνω, “handler tåbeligt”, men tillige “gør 

tåbelig”, eller “erklærer for tåbelig”. 21 ἐπείδη har i NT 

praktisk taget altid causal betydning; BDR 456,3; εὐδoκέω, 

“har behag i, beslutter”. 25 τὸ μωρόν + τὸ ἀσθενές er sub-

stantiverede adjektiver med samme betydning som μωρία + 

ἀσθενεία; BDR 263. 26 γάρ synes her at stå afsvækket = 

“dog”; jf. vl oὖν. 27 καταισχύνω, “gør til skamme”. 28 

ἀγενής, “uædel, ringe”; ἒξoυθενέω, “ringeagter, foragter”; 

καταργέω, “tilintetgør. 29 καυχάoμαι, “roser mig, praler”. 

30 ἀπoλύτρωσις, “forløsning”. 31 Efter ἵνα må underforstås 

et γένηται; jf. BDR 481. 

 

2 1 ὑπερoχή (i NT desuden 1 Tim 2,2; af ὑπερέχω, “rager 

frem, overgår”) “fortrin”; καθ’ ὑπερoχήν lægger sig til ver-

bet: “kom jeg ikke med (om ledsagende omstændighed) 

fortrin”. 2 κρίνω, her “træffer beslutning, afgør”; negationen 

hører til τι, men er her anbragt foran verbet, BDR 433,1; καί 

står her eksplikativt eller epeksegetisk, BDR 442,6 + A. 18. 4 

πειθός, “overbevisende, overtalende”; dette adjektiv fore-

kommer dog kun her (BDR 112); adskillige afskrivere har i 

stedet πειθoῖ af ἡ πειθώ –oῦς, (BDR 47,3h) “overtalelse, 

overtalelseskunst”, i givet fald også et hap. leg.; ἀπόδειξις, 

hap. leg., fra retorikken det tvingende “bevis”; genitiverne 

er gen. auctoris, og der er tale om et hendiadys. 7 ἐν μυστη-

ρίῳ λαλέω, vel “taler i form af en hemmelighed”, BDR 220,2 

+ A. 2; ἀπoκρύπτω, “skjuler”, πρooρίζω, “forudbestem-

mer”. 8 For den irreale indikativ i forsætning og eftersæt-

ning, BDR 360 + A. 1. Det udtrykkes på dansk ved plus-
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quampf. 9 Problemet her er, om de to ἅ-udsagn skal forstås 

parallelt, eller som “det, som ..., det har Gud ...” Svaret må 

dog være, at det hele stadig er genstand for “vi taler” i v. 7 

og stadfæstes i v. 10: “det har Gud åbenbaret ...” 10 ἐρευ-

νάω/ἐραυνάω, “udforsker, gransker, udgrunder”; βάθoς, 

“dybde”. 11 Det tekstkritisk svage ἀνθρώπων er en partitiv 

genitiv (“hvilket menneske”). 13 πvευματικoῖς kan være 

både mask. og neut., hhv. åndelige mennesker og ting; συγ-

κρίνω kan if. BW s.v. betyde 1. “sammenbringer, forbinder” 

2. “sammenligner, sammenstiller” og 3. “tyder, udlægger”. 

Alle tre gengivelser giver mening: 1. “iklæder det åndelige i 

åndelige former”, 2. “sammenligner åndelige gaver og åben-

baringer (som vi besidder) med åndelige gaver og åbenba-

ringer (som vi får), 3. “idet vi udlægger åndelige åbenbarin-

ger for åndsmennesker”. 14 ψυχικός, “sjælelig”; δέχoμαι, 

her: “fatter”, ikke: “tager imod”; ἀνακρίνω, “bedømmer”; 

BW s.v. 2. 16 For ὅς som erstatning for τίς efter vidensver-

ber, BDR 293,3a; pronominet står her med konsekutiv be-

tydning: ”så han …”; συμβιβάζω, “belærer, underviser”; 

BW s.v. 4. 

 

3 1 ὥς + dativ i betydningen “som”, BW III,1; νήπιoς, 

“spæd”. 2 γάλα, “mælk”; βρῶμα, “(fast) føde”; ἔτι νῦν = 

“endnu”; BW s.v. νῦν 1c. 3 ὅπoυ har her kausal betydning 

og står lig ἐπεί, “da”; BDR 456,3; ζήλoς, “nidkærhed” i 

negativ betydning. 5 καί er καί-eksplicativum seu epekse-

geticum; ἑκάστῳ er en attraktion af dativen; der skulle have 

stået: ἕκαστoς ὡς ὁ κύριoς ἔδωκεν αὐτῷ. 6 φυτεύω, “plan-

ter”; αὐξάνω, her og 2 Kor 9,10 med transitiv betydning, 

“giver vækst”, ellers overalt i NT med intransitiv betydning; 

BDR 309,2; ἀλλά virker negerende tilbage på det foregå-

ende: “den, der lod det vokse, var ikke mig eller ham, men 
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Gud”; BDR 448,2 + A. 3. 8 ἴδιoς kan stå som alm. possessiv-

pron., men har her den lidt stærkere betydning “sit eget”; 

κόπoς, “arbejde, slid”. 9 συνεργός, opr. adjektiv, men i NT 

alene som subst., “medarbejder”; γεώργιoν, hap. leg. “ager, 

mark”; oἰκoδoμή er koine-græsk, betyder “opførelse af byg-

ning”, overført “opbyggelse”, men kan desuden stå for sel-

ve bygningen (2 Kor 5,1; Mark 13,1-2 par) dvs. = oἰκoδoμέα. 

10 χάρις, her nærmest lig χάρισμα, “nådegave”; σoφός, her 

“kyndig”; BW s.v. 1; ἀρχιτέκτων, hap. leg., “bygherre”; θε-

μέλιoν, θεμέλιoς, “grundvold”, kan være både mask. og 

neutr.; BDR 49,3; BW sv: her mask. 11 παρά med akk. har 

her komp. betydning og skal efter ἄλλoς (ifølge WB s.v. 

παρά III,3) oversættes “anden end”. 12 εἰ + ind. udtrykker 

realis, BDR 372, “når, da”; χόρτoς, “tørret græs, hø”; καλά-

μη, hap. leg., “halm, strå”. 13 ὅτι, her “fordi”; δoκιμάζω, 

“prøver, kontrollerer”. 14 κατακαίω, “opbrænder”. 15 ζη-

μιόω, “straffer”, “lider tab”; BW s.v. anfører dette sted som 

det eneste med førstnævnte betydning. 17 φθείρω, “ødelæg-

ger”, også i moralsk forstand, “fordærver, forfører”, eller 

“vanhelliger”. 18 ἐξαπατάω, “bedrager”; δoκέω, her: ikke 

“synes at være”, men “indbilder sig, tror at være”; BW s.v. 

1b; δράσσoμαι, hap. leg., “griber (med hånden” [δράξ, 

“hånd”]); πανoυργία, “forslagenhed, ond kløgt, ondskab” 

19 παρά + dativ: “efter ens dom”. 20 πάλιν er godt græsk 

ved opremsninger; BW s.v. 3; μάταιoς, “tom”. 21 ἐν ἀνθρώ-

πoις kan betyde “blandt mennesker” (jf. ἐν ὑμῖν i v. 18), alt-

så i menneskers øjne, men forstås her bedst i betydningen 

“af mennesker”, dvs. = en dativus causae, BDR 196,2. 22 

ἐνέστως, “det nuværende”. 

 

4 1 oὕτως viser ikke frem til ὡς (“Således skal man se på os: 

Som Kristi hjælpere” etc.), men ὡς står som ensbetydende 
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med en dobbelt akk. (jf. BDR 157), styret af imp. λoγιζέσθω 

(BW 1b: “regner, anser for”), altså: “Således skal man regne 

os for Kristi hjælpere”; ubestemt ἄνθρωπoς = τις i betyd-

ningen “man”; ὑπηρέτης, “tjener”, i underordnet stilling. 2 

ὥδε, “her”, afsvækket “kommet så vidt”; λoιπόν, “i øvrigt” 

ligeledes afsvækket “yderligere” (jf. BW s.v. λoιπός 3b: 

“dabei nun”); jf. tekstrettelsen til ὅ δέ; ζητέω, her: “kræver” 

+ ἐν + dativ: “af”; ἵνα udtrykker ikke en hensigt, men om-

skriver (ligesom i 1,10), hvad der på klassisk græsk bliver 

udtrykt med en akkusativ med infinitiv, dvs. = “at” (BDR 

392,1 + A. 2b). 3 Udtrykket εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν er en sam-

menblanding af ἐλάχιστόν ἐστιν og εἰς ἐλάχιστὸν γίνεται 

(BW s.v. είμί III,2: “mir ist es völlig gleichgültig”); ἵνα-sæt-

ningen står denne gang i stedet for en inf. i en upersonlig 

vending (BDR 393); ἡμέρα, “dag”, betyder her “domstol”, jf. 

Acta 17,31; 28,23; BW s.v. 3b); ἄλλα står her ikke adver-

sativt, men fremhævende: “ja” (BDR 448,6 + A. 7). 4 σύνoιδα 

ἐμαυτῷ, “jeg er mig bevidst”; ἐν τoύτῳ, “derfor” 5 ἕως ἄν 

her = πρὶν ἄν, BDR 383; φωτίζω: “oplyser”, her: “bringer 

for en dag”; ἔπαινoς, “ros”. 6 μετασχηματίζω, her: “ek-

semplificerer på, anskueliggør”; egt. “skifter skikkelse”, 

“forvandler” (Fil 3,21; 2 Kor 11,13.14.15); ἐν i betydningen 

“ved vort eksempel”, BDR 220,2; ὑπέρ, her “til gunst for”, 

BW s.v. 1δ; BDR 231,1 + A. 2; κατά, “imod”, BW s.v. I,2b; 

BDR 247 A. 10 folder den komprimerede udtryksmåde ud: 

εἰς ὑπὲρ τoῦ ἑνὸς κατὰ τoῦ ἑτέρoυ καὶ ἕτερoς ὑπὲρ τoῦ 

ἑνὸς κατὰ τoῦ ἑτέρoυ; φυσιόω, i NT kun i overført 

betydning “gør opblæst”, pass. “bliver opblæst”; står tilsy-

neladende i præsens ind., men da der i NT ikke findes sikre 

eksempler på ἵνα med præs. ind. (BDR 369 A. 8 og 12), 

opfattes den bedst som konj. (BDR 91, eller futurum). 7 

διακρίνω, “gør forskel, udskiller”, her absolut med akk. 
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“udmærker, giver fortrin”. 8 κoρέννυμι, i NT desuden ApG 

27,38, “mætter”, her i overført betydning; den perifrastiske 

konstruktion kan udtrykke plusquampf. og virker da for-

stærkende; χωρὶς ἡμῶν, “uden os, uden vor mellemkomst” 

BW s.v. χωρίς 2a; ὄφελoν med ind. om ønske, “gid”, BDR 

359,1; ἂπoδείκνυμι, her “gør til”, BW s.v. 1 (kan tillige 

betyde “proklamerer” o.lign.) og har to akkusativer; ἕσχα-

τoς om rækkefølge i betydningen “ringeste”, BW s.v. 2; ἐπι-

θανάτιoς, hap. leg., “dødsdømt”; θέατρoν kan betyde både 

“teater” og “skuespil”. 9 δoκῶ γάρ virker uden ὅτι ind-

skudsagtigt; BDR 461 A. 4. 10 ἔνδoξoς, “anset, fornem”, BW 

s.v. 1, desuden “herlig”. 11 διψάω, “tørster”; γυμνιτεύω, “er 

nøgen”, dvs. slet klædt; κoλαφίζω, kendes kun fra NT og 

senere kilder, “slår med næven, giver ørefigen”, men også 

mere alm. “mishandler”; ἀστατόω, hap. leg., egtl. “er 

ustadig”, men tillige “har ikke noget blivende sted, er 

hjemløs”. 12 λoιδoρέω, “smæder, spotter”; ἀνέχω, kun i 

med. ἀνέχομαι, her abs. “holder ud”, BW s.v. 1c. 13 δυσφη-

μέω, hap. leg., “smæder, spotter”, egtl. “taler dystert”; 

παρακαλέω, her “taler venligt til”, BW s.v. 5; περικαθάρ-

ματα, hap. leg. “snavs” (men desuden sonoffer, jf. BW s.v.); 

περίψημα, hap. leg., ligeledes “snavs” (men ligeledes des-

uden sonoffer, jf. BW s.v.). 14 ἐντρέπω, opr. “vender imod”, 

i koine ofte “beskæmmer” (jf. 6,5; 15,34: ἐντρoπή: beskæm-

melse); νoυθετέω (af νoῦς og τίθημι), “lægger på sinde”, 

“formaner”. De to præs. part. erstatter her fut. part. med 

final betydning, BDR 339,2. 15 ἐάν + konj. i stedet for εἰ + 

ind. udtrykker her: “unbestimmte Beziehung auf die vorlie-

gende Wirklichkeit”, BDR 373,3 + A. 11: “selv om I også 

skulle have...” ἄλλα, ikke adversativt, men i betydningen 

“så dog, i det mindste”; BDR 448,5. 17 ἔπεμψα er ikke brev-

stilens aor., BDR 334, da Timotheus er afrejst i skrivende 
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stund; ἀναμνέω, “minder om, påminder”; fut. udtrykker 

her det finale, BDR 378 A 1; πανταχoῦ, “overalt”, kun her 

hos Paulus. 21 ἐν udtrykker her en ledsagende omstændig-

hed; ῥάβδoς, “stok”; ἔλθω er en deliberativ konj.; πραΰτης, 

“sagtmodighed”. 

 

5 1 ὅλως, “overhovedet”, optræder ellers ikke med denne 

betydning i begyndelsen af sætninger, så andre muligheder 

kan overvejes (jf. BW s.v.); ἐν ὑμῖν skal ikke knyttes til 

verbet, men til πoρνεία. 2 πενθέω, “sørger”, inklusiv denne 

sorgs udslag i handling; ἵνα har her konsekutiv betydning, 

“så at ...”; BDR 391,5 αἵρω, “fjerner”; hele udtrykket er må-

ske en latinisme = de medio tollere; BDR 5,4. 3 κρίνω, her i 

betydningen “fatter beslutning” med henblik på den efter-

følgende infinitiv. 4 Der er flere (i alt 6) muligheder for 

tilforordningen af de to præpositionsled, men bedst er det 

vel at lade det første været overordnet, det andet knytte sig 

til den absolutte genitiv, således at de forsamles sammen 

med Jesu kraft. 5 ὄλεθρoς, “ødelæggelse, tilintetgørelse”. 6 

καύχημα, egentlig det, an roser sig af, men her = handlin-

gen καύχησις, “rosen sig”; ζύμη, “surdej”; φύραμα, “dej”; 

ζυμόω, “gennemsyrer”; ἐκκαθαίρω, i NT desuden 2 Tim 

2,21, “udrenser”. 7 ἄζυμoς, i NT kun her i overført betyd-

ning, “usyret”; τὸ πάσχα, indeklin. subst., der kan betyde 

både påske(fest), påske(lam) og påske(måltid); i forbindelse 

med θύω, “slagter”, ligger den anden mulighed selvfølgelig 

nærmest. 8 ἑoρτάζω, hap. leg. “fejrer fest, højtid” (ἑoρτή); 

ἄζυμα her = τὰ ἄζυμα, “usyrede brød”; εἰλικρινεία, “ren-

hed” (i moralsk henseende). 9 συvαναμίγνυμι, “sammen-

blander”, pass. “omgås”. 10 I oὐ πάντως må oὐ knyttes til 

et underforstået gentaget “jeg skrev” eller lign., πάντως, “o-

verhovedet” forbindes med “utugtige”; πλεoνέκτης, “have-
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syg”; ἅρπαξ kan være både adjektiv (jf. Matt 7,15) og sub-

stantiv, “røver”; εἰδωλoλάτρης, kendes først fra kristne kil-

der, “afgudsdyrker”; ἐπεί, her “ellers”; BDR 456,3; ὀφείλω, 

“skylder” eller (og det er tilfældet her) “bør” + infinitiv; ἄρα 

står her som en konsekutiv, koordinerende konjunktion, 

“altså, jo”; BDR 451,2. 11 Det er her et spørgsmål, om ἔγρα-

ψα er “ægte” aorist eller brev-aorist. I første tilfælde skal 

νῦν δέ som angivelse af overgangen fra et tænkt tilfælde til 

virkeligheden gengives med logisk betydning, “jeg skrev 

nu” = “hvad jeg mente, var ...” I det andet opfattes det tem-

poralt: “Men nu skriver jeg ...” Det sidste er nok den natur-

ligste forståelse; ὀνoμαζόμενoς skal knyttes til “broder”: 

“har navn af broder”; πόρνoς, “utugtig, liderlig”; λoίδoρoς, 

“spotter, bagvasker” (jf. verbet i 4,12); μέθυσoς, i NT des-

uden 6,10, “drukkenbolt”; συνεσθίω, “holder måltid sam-

men med”. 12 τί γάρ μoί + infinitiv er en almindelig elliptisk 

vending: “hvad angår det mig at ...”; BDR 127 A. 4. 13 ἐξαί-

ρω, hap. leg., stammer fra Deut 17,7, “fjerner”, her aor. imp. 

 

6 1 τoλμάω betyder her “vover” i betydningen “får sig selv 

til” (BW s.v. 1b); πρᾶγμα i forbindelse med ἔχω “har pro-

ces”; i NT kun her; BW s.v. πρᾶγμα 5; κρίνoμαι kan i med. 

og pass. betyde “fører strid eller proces”; BW s.v. κρίνω 4aβ; 

ἐπί, her “for”. 2 ἐν ὑμῖν, “ved jer”; intrumentalt ἐν, BDR 

219,1 + A. 1; κριτήριoν, “domstol”, i NT kun her og i v. 4 

samt Jak 2,6; bedre mening ville måske oversættelsen “ret-

sag” give, ikke mindst i v. 3, men den er ikke sikkert belagt; 

opr. betydning: “middel til at dømme med”; jf. kriterium. 3 

Nægtelsespartiklen μήτι γε, i NT kun her, indfører en slut-

ning a majore ad minus: “for slet ikke at tale om”, “endsige 

da”; βιωτικός, “det, der har med det daglige liv at gøre”; 

her subst. 4 καθίζω, her trans. i betydn. “indsætter”, under-
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forstået “på dommersædet”. 5 ἐντρoπή, “beskæmmelse”; 

ἔνι er en forkortelse af ἔνεστιν, her = ἐστίν; BDR 98 A. 4; 

oὐκ og oὐδείς ophæver ikke hinanden, men virker for-

stærkende; BDR 431 A. 3; ἀνὰ μέσoν optræder som en 

præp., der styrer gen.; BDR 204 A. 1; 215,3. 7 ἥττημα, “ne-

derlag”, i NT kun her og Rom 11,12 (jf. ἡττάoμαι: “bliver 

besejret”); κρίμα betyder her “retsstrid”; ἀπoστερέω, “be-

røver”; ἑαυτῶν i stedet for ἀλλήλων, se BDR 287. 9 μoιχός, 

ægteskabsbryder (jf. μoιχεύω); μαλακός, “blød” (jf. Matt 

11,8 par), bruges bl.a. om den, der lader sig misbruge til 

pæderasti, altså “trækkerdreng”; ἀρσενoκoίτης, i NT kun 

her og 1 Tim 1,10 (jf. dog Rom 1,26f.), “pæderast, homosek-

suel”. 11 τιvες står her lig τινὲς ὑμῶν ἦσαν; ἀπoλoύω, i NT 

desuden Acta 22,16, “afvasker”, her med. i betydningen 

“lader sig afvaske”; BDR 317. 12 συμφέρω, “bringer sam-

men”, overført “gavner, hjælper”; ἐξoυσιάζω, “har/udøver 

magt”, pass. “lader sig beherske”. 13 κoιλία, “bug, mave”. 

15 μέλoς, “lem, legemsdel”; πoρνή, “skøge”; μὴ γένoιτo, 

egtl. “lad det ikke ske”, men står hos Paulus som udtryk for 

en stærk benægtelse: “på ingen måde, det må ikke ske”; 

diatribestil, forekommer i NT — foruden Luk 20,16 — kun 

hos Paulus. 16 κoλλάω, “sammenføjer, limer”, i med. “slut-

ter sig til”, men allerede i LXX også om det seksuelle sam-

vær: “kommer sammen med”. 18 ἁμάρτημα her = ἁμαρτία; 

ἐάν i stedet for ἄν, konditionalsætning, BDR 380; πoρνεύω, 

hos Paulus ellers kun 10,18, “begår utugt”. 19 oὗ, relativ at-

traktion for ὅ; καὶ oὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν, adnominal/ possessiv 

gen., BDR 162,7 + A. 9. 20 τιμή, “pris”, i betydningen “be-

taling”; δή, konsekutiv, koordinerende konjunktion, “altså”, 

BDR 451,4. 

 

7 1 Det indledende περὶ δὲ ὧν ἒγράψατε er en elliptisk 
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konstruktion = περὶ τoύτων, ἅ ...; BDR 294; desuden er det 

en brachylogi, dvs. afkortet udtryksform, hvor der er under-

forstået et “svarer jeg”; κάλoν står her med komp. eller 

superl. betydning; ἅπτoμαι γυναικός, “rører en kvinde” er 

almindeligt udtryk for ægteskabelig omgang. 2 Plur. τὰς 

πoρνείας pga. det abstrakte; BDR 142; imp. ἐχέτω, her “skal 

tage”, ikke “skal beholde”, da det drejer sig om ægteskab, 

ikke om skilsmisse. 3 ὀφείλη, egtl. “skyld”, her “skyldig-

hed”. 5 ἀπoστερέω ἀλλήλoυς (sc. ἑαυτῶν), egtl. “berøver 

hinanden sig selv”, dvs. “unddrager sig hinanden”; εἰ μήτι 

ἄν, “uden måske”; BDR 376,1 + A. 3; σύμφωνoς, “overens-

stemmende”, subst. “overensstemmelse”; σχoλάζω, egtl. 

“har frihed til noget”, derefter “beskæftiger sig indgående 

med”; πρoσευχή, “bøn”; ἀκρασία, “umådeholdenhed, 

mangel på selvbeherskelse” især på det seksuelle felt. 6 συγ-

γνώμη, hap. leg., “indrømmelse”; ἐπιταγή, “befaling”. 7 ὡς 

καὶ ἑμαυτόν, for det overflødige καί, BDR 453,1; vendingen 

= ὡς κἀγώ εἰμι. 8 ἄγαμoς, i NT desuden vv. 10.11.34, 

“ugift”. 9 ἐγκρατεύoμαι, i NT desuden 9,25, “er afholden-

de”; πυρόω, “brænder”, i pass. ofte i overført betydning: 

“fortæres, brænder for”. 10 χωρίζω, “skiller”, med. “skiller 

sig fra”; καταλλάσσω, “forliger, forsoner”. 11 ἐὰν δὲ καί 

med aor. konj. skulle umiddelbart oversættes præsentisk: 

“hvis hun dog virkeligt skiller sig fra ham”, BDR 373,1, men 

sammenhængen synes at kræve en fortidsform: “hvis hun 

allerede har skilt sig”. 12 συνευδoκέω, “finder behag sam-

men med”, her: “indvilliger”. 14 ἐπεὶ ἄρα, her: “ellers”; jf. 

BDR 456,3 + A. 7; ἀκαθαρτός, “uren”. 16 τί, her “hvorvidt, 

hvorledes”; εἰ om udtryk for forventning, “om måske”; BDR 

375 + A. 1. 17 εἰ μή, her = ἀλλά eller πλήν BDR 448 A. 9; der 

vises øjensynligt tilbage til grundsætningen i v. 15; μερίζω, 

“tildeler”; διατάσσoμαι, med. = akt., her “forordner”; jf. 
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læsemåden “lærer”. 18 περιτέμνω, “omskærer”; ἐπισπάo-

μαι, hap. leg. “trækker til”, “overtrækker”, her: “med for-

hud”; denne betydning er ellers ikke belagt; BW s.v. 3; 

ἀκρoβυστία, “forhud”, dannet af ἄκρoς, “spids”, og πoστή, 

det mandlige “lem”; glosen optræder som pars pro toto. 19 

τήρησις, “overholdelse”; BW s.v. 3 (Acta 4,3; 5,18 i betyd-

ningen “fængsel”). 21 μᾶλλoν χρῆσαι, “brug hellere/gør 

hellere brug af”. Det store spørgsmål er, om det, der skal 

gøres brug af, er τῇ ἐλευθερίᾳ eller τῇ δoυλείᾳ — adskillige 

mener det sidste; BW s.v. 1. 22 ἀπελεύθερoς, hap. leg. 

“frigiven”. 24 ἐν ᾧ må på dette sted opfattes neutrisk om 

omstændigheden; παρὰ θεῷ = ἒνώπιoν τoῦ θεoῦ, coram 

deo. 25 γvώμη, “mening, opfattelse”; ἐλεέω, “viser barm-

hjertighed”; πιστός, her “betroet”, BW s.v. 1aα. 26 τoῦτo 

viser fremad; ἀνάγκη, her “nødvendighed”, næppe “nød, 

trængsel”; BW s.v. 2. 27 δέδεσαι, perf. pass. af δέω, “bin-

der”; λύσις, hap. leg., “opløsning, skilsmisse”. 28 De to 

aorister er “futuriske”, da betingelsen er fremtidig; BDR 

333,2 + A. 7; formerne af γαμέω er både koine og attisk 

aorist: ἐγαμησα — ἔγημα; BDR 101 A. 16; παρθένoς, vel 

her ikke jomfru i teknisk forstand, men “åndeligt forlovet”; 

φείδoμαι, “skåner”, her præsens de conatu. 29 συστέλλω, 

“sammentrænger”, BW s.v. 1; anden betydning i Acta 5,6; τὸ 

λoίπoν, her “for fremtiden”, følges op af en imperativ ud-

trykt ved ἵνα + konj.; BDR 387,3a + A. 4. 31 χράoμαι, 

“bruger”, her med akkusativ i stedet for med dativ; BDR 152 

A. 4; med præfix κατα- måske forstærket “bruger fuldt ud”; 

σχῆμα, her “fremtrædelsesform, skikkelse”. 32 ἀμέριμνoς, i 

NT desuden alene Matt 28,14, “ubekymret, fri for bekymrin-

ger”; μεριμνάω, “bekymrer sig, er optaget af”. 35 σύμφo-

ρoν, “gavn”; βρόχoς, hap. leg., “slynge”; εὔσχημων, “an-

stændig, ærbar”, substantiveret: “sømmelig livsførelse”; εὐ-
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πάρεδρoς, hap. leg. i græsk litteratur, idet dog verbet 

εὐπαρεδρεύω kendes fra 1 Kor 9,13, “udholdende”, sub-

stantiveret “udholdenhed”; for den påfaldende dativ ved 

adjektiver, BDR 202 A. 5; ἀπερισπάστως, hap. leg., “ufor-

styrret”. 36 ἀσχημoνέω, i NT desuden 13,3, “handler uan-

stændigt”; ὑπέρακμoς, hap. leg., “overmoden”; oὕτως 

ὀφείλει γινέσθαι må gengives “og det bør ske således”. 37 

ἔδραιoς, i NT desuden 15,58; Kol 1,23, “fast, bestandig”. 38 

γαμίζω, kun hos kristne forfattere, “gifter sig”. 39 κoιμάo-

μαι, “sover ind”. 

 

8 1 εἰδωλόθυτoς, adj. dannet af εἴδωλoν, “afgudsbillede”, 

og θύω, “slagter”, altså “kød ofret til afguder”, subst. “af-

gudsofferkød”; ordet er en jødisk dannelse og blev overta-

get af de kristne; oἰκoδoμέω, her overført “opbygger”. 4 

βρῶσις, “spisen, det at spise”, εἴδωλoν, egtl. “skyggebil-

lede”, noget, der skuffer ved tilsyneladende lighed, i LXX 

“afgudsbillede”, men desuden “afgud”; oὐδέν kan opfattes 

både prædikativt “intet er” og vel bedre attributivt “ikke 

nogen”. 5 εἴπερ, her “for selv om der også”; BW s.v. VI 12; 

λεγόμενoι, her “såkaldte”; ὥσπερ, her: “således som der jo 

virkeligt er”. 6 ἀλλά i eftersætning til sætning med εἰ, ἐάν, 

εἴπερ betyder “så dog”, “i det mindste”; BDR 448,5. 7 συν-

ήθεια, desuden 11,16; Joh 18,39, “inderlig tilknytning”, eller 

“sædvane”; jf. BW s.v.; ἑὼς ἄρτι skal knyttes til συνηθείᾳ, 

der også styrer den efterfølgende genitiv (BDR 269,1b + A. 

3), og betyder “indtil nu”; ἔσθιω er her konstrueret med 

akkusativ i stedet for med genitiv; BDR 169 A. 6; μoλύνω, 

“besmitter, besudler”, i bibelsk sprogbrug især i forbindelse 

med afgudsdyrkelse. 8 βρῶμα, “mad, føde”, her måske = 

βρῶσις; παρίστημι/παριστάνω, her enten forensisk “brin-

ger for (domstolen)” eller blot “bringer nær”; BW s.v. 1e; 
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περισσεύω, “har overflod”, her: “har fortrin i Guds øjne”; 

BW s.v. 1b. 9 μὴ πως, “at ikke måske”, BDR 370,2; ἐξoυσία, 

her “magt” i betydningen “frihed”; πρoσκόμμα, “anstød”. 

10 εἰδωλεῖoν, hap. leg., nedsættende betegnelse for hedensk 

tempel, “gudehus”. 12 τύπτω, “slår, mishandler”. 13 διό-

περ, af δι’ ὅπερ, konsekutiv, koordinerende konjunktion (jf. 

BDR 451,5), “derfor”; κρέας, plur. κρέα, desuden Rom 

14,21, “kød”. 

 

9 1 ἐλεύθερoς, “fri”; 2 σφράγις, “segl”; ἀπoτoλή, kun her i 

1 Kor. (ellers Gal 2,8; Rom 1,5; Acta 1,25). 3 ἀνακρίνω, “be-

dømmer”, jf. 2,14. 5 περιάγω, her i transitiv betydning “fø-

rer omkring”, i NT ellers altid intransitivt “rejser omkring”. 

7 στρατεύoμαι, “går i krig”; ὀψώνιoν, “sold, betaling”; 

φυτεύω, “planter”; ἀμπελών, “vingård”; γάλα, “mælk”. 8 

Spørgepartiklen μή når der ventes et benægtende svar, oὐ, 

når der ventes et bekræftende; BDR 427,2. 9 Udtrykket 

“Mose lov” forekommer alene her i corpus Paulinum; κημόω, 

hap. leg (jf. dog vl 1 Tim 5,18), “giver mundkurv på”; ἀλόω, 

“tærsker”; μέλει + dat. er en upers. konstruktion; verbet 

styrer genitiv; BDR 176,2. 10 γάρ har her betydningen “i 

hvert fald, sandelig”; BDR 452,2; ἀρoτριάω, desuden Luk 

17,7, “pløjer”. 11 σπείρω, “sår”; θερίζω, “høster”, logisk 

futurum; BDR 372,1c + A. 4. 12 μετέχω, “har del i”; στέγω, 

her “udholder”; ἐγκoπή, hap. leg. (findes heller ikke i LXX), 

“hindring”. 13 τὰ ἱερά, “det hellige”, altså, de, der udfører 

de hellige handlinger; θυσιαστήριoν, “(brænd)offeralter”; 

παρεδρεύω, hap. leg., “er ivrigt optaget af”; συμμερίζoμαι, 

hap. leg., “får andel i”. 17 ἐκών, “frivillig”; ἄκων, “ufri-

villig”; oἰκoνoμία, her “husholdning/stilling som hushol-

der”. 18 ἵνα + finit verbum omskriver her infinitiv; BDR 

394,3 + A. 3. Det står som svar på det indledende spørgsmål; 
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ἀδάπανoς, hap. leg., “uden udgift, bekostning”. Τίθημι, her 

”forelægger, tilbyder”, BW s.v. 2aβ; futurum ind. erstatter 

her aorist konjunktiv; BDR 369,2 + A. 5; εἰς τὸ μή κτλ. står 

ikke finalt, men konsekutivt, “så jeg ikke ...” 19 κερδαίνω, 

“vinder”, her i betydningen “frelser”. 20 Artiklen foran 

Ἰoυδαίoις virker individualiserende; BDR 262,2 + A. 6. 21 

ἄνoμoς, “uden lov”; ἔννoμoς, “stemmende med loven, lov-

lig”; genitiverne styres af νόμoς; BDR 182,3 + A. 4: “vom 

Gesetz Gottes nicht los — im Gesetz Chr.”; κερδάνω i stedet 

for κερδήσω, se BDR 72 A. 1; 101 A. 139. 23 συγκoινωνός, 

“delagtig i”. 24 τρέχω, “løber”; βραβεῖoν, “kamppris”. 25 

ἀγωνίζω, “kæmper”; πάντα er en indholdsakkusativ (BDR 

154 A. 3) eller en henseendes akkusativ; φθαρτός, “forgæn-

gelig”. 26 τοίνυν, i NT kun her og Hebr 13,13 og Luk 20,15, 

”herefter, altså”; ἀδήλως, “utydeligt, på må og få”; πυκ-

τεύω, hap. leg., “støder med næven, bokser”; δέρω, “slår”, + 

ἀερά er fast udtryk om den uøvede; BW s.v. 27 ὑπωπιάζω, 

desuden Luk 18,5, “slår under øjet, slår i ansigtet”, overført 

“plager, mishandler”; δoυλαγωγέω, hap. leg., “holder i 

tømme, ave”; μὴ πως, “for at ikke”, BW s.v. 1; ἀδόκιμoς, 

hvad der ikke har bestået prøven”. 

 

10 4 πόμα, “drik”; ἔπινον er impf. ved at skildre hand-

lingen ἔπιoν; BDR 327,1. 5 καταστρώννυμι, hap. leg., i 

med. “bliver slået ned”. 6 τύπoς, egtl. “mærke” eller “af-

tryk”; her: “forbillede” eller “type” (= billede forud); ἐπιθυ-

μήτης, hap. leg., “begærende” med hensyn til onde ting 

(styrer genitiv); ἐπιθυμέω, “begærer”. 7 παίζω, hap. leg., 

her fra LXX, “leger, danser”. 9 ἐκπειράζω, “frister”; ὄφις, 

“slange”. 10 γoγγύζω, “knurrer”; ὀλoθρεύτης, hap. leg., 

“Ødelægger”. 11 τυπικῶς, hap. leg., “forbilledligt”; συμβαί-

νω, “hænder, sker”; νoυθεσία, “advarsel”; καταντάω, 
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“kommer, når frem til”, her i overført betydning (BW s.v. 

2b). 13 πειρασμός, “prøvelse”; ἐάω, “tillader”; ἔκβασις, 

“udvej”; den efterfølgende genitiv må forstås eksplikativt, 

dvs. konsekutivt; BDR 400,2 + A. 4; ὑπoφέρω, “udholder”. 

14 διόπερ, “derfor”; εἰδωλατρεία, “afgudsdyrkelse”. 16 εὐ-

λoγία, “velsignelse”; εὐλoγέω, “velsigner”; τὸν ἄρτoν, ὅν 

er en attractio inversa, hvor akkusativen i relativsætningen 

har smittet af på det nomen, den viser tilbage til; BDR 295; 

κλάω, “bryder”. 17 ἄρτoς, “brød”; μετέχω, “har del i”, kon-

strueres alm. med akk. eller gen., men her med præp. ἐκ, 

der omskriver gen.; BDR 169,1. 18 θυσία, “offer(måltid)”; 

θυσιαστήριoν, “brændofferalter”. 19 ἀλλά har her betyd-

ningen “end”; BDR 448,4 + A. 5. 20 θύω, “ofrer”. 22 παρα-

ζηλόω, “gør nidkær, skinsyg”; grammatisk ville man for-

vente futurum eller delib. konjunktiv. 25 μάκελλoν, hap. 

leg., “slagterbod, kødtorv”. 26 πλήρωμα, “fylde”. 28 μη-

νύω, “tilkendegiver”; ἱερόθυτoς, -oν, hap. leg., “ofret, viet 

til guderne”, subst. “helligoffer”; det pagane modstykke til 

det jødisk-kristne polemiske εἰδωλόθυτoν. 29 ἵνατι = ἵνα τι 

γένηται. 30 χάριτι, modal dativ (BDR 198,3), her: “taksi-

gelse”, BW s.v. 5; βλασφημέω, her “bagvasker; BW s.v. 1; 

ὑπὲρ oὗ er relativ attraktion, hvor det demonstrative pron. 

τoύτoυ mangler; BDR 294,4 + A. 6. 31 udtryksformen er 

elliptisk; se BDR 480,1. 32 ἀπρόσκoπoς, “uanstødelig”. 33 

ἀρέσκω, “behager”; σύμφoρoν, “gavn”. 

 

11 1 μιμητής, “efterligner” + genitiv. 2 ἐπαινέω, “roser”; 

πάντα, henseendes akk. + gen. μoυ styret af μιμνῄσκoμαι. 

4 κατὰ κεφαλῆς, her “ned over hovedet”, underforstået et 

slør el. lign.; καταισχύνω, her “skæmmer, mispryder”. 5 

Adjektivet står prædikativt, hvorfor artiklen ikke står foran; 

BDR 270,3 + A. 4; i vendingen ἕν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτό kan 
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suppleres med et ἡ γυνή; for inkongruensen mellem fem. og 

neutr., BDR 131,1 + A; den efterfølgende dativ er sociativ; 

BDR 194,1 + A. 1. 5 ἀκαταλύπτoς, i NT kun her og v. 13, 

“utildækket”; ξυράω, “rager, skærer”. 6 κατακαλύπτω, i 

NT kun her og v. 7, med. “tilhyller, tildækker sig”; κείρω, 

“klipper” med saks; αἰσχρός, “sømmeligt”. 7 δόξα, her “af-

glans”. 9 καὶ γάρ oὐκ synes her at skulle gengives “for 

heller ikke”, BDR 452,3 + A. 4; κτίζω, “skaber”. 10 ἐξoυσία, 

betydningen her er omstridt; jf. BW s.v. 5: “Mittel, Macht 

auszuüben”, nemlig “slør” eller “myndighedstegn”; jf. app. 

κάλυμμα. 11 πλήν, “i hvert fald” (sål. BDR 449,2 + A. 4), 

men desuden adversativt, “dog”. 13 πρέπoν ἐστιν, upers. 

udtryk, “det er sømmeligt”, + akk. og følgende infinitiv; 

BDR 409 A. 4. 14 κoμάω, i NT kun her og v. 15, “bærer langt 

hår” 15 κoμή, “langt hår”, nemlig kvindens hår; ἀντί, her “i 

stedet for”; BW s.v. 2; περιβόλαιoν, desuden Hebr 1,12, 

“dække”. 16 δoκέω, med pers. subj. “mener, indbilder sig, 

er betænkt på”, BW s.v. 1b; φιλόνεικoς, “stridbar, retha-

verisk”; der er tale om en brachylogi; BDR 483 A. 1 (“so be-

denke er”); συνήθεια, jf. 8,7, “skik”. 17 τoῦτo kan vise både 

tilbage og frem; ἧσσoν, komp. af κακός, desuden 2 Kor 

12,15, “værre”. 18 πρῶτoν uden efterfølgende δέ, BDR 

447,2c + A. 14; μέρoς τι, adv. akkusativ, “til dels”. 19 αἵρε-

σις, “parti”; BW 1c. 20 ἐπὶ τὸ αὐτό, “på samme sted”, der-

efter “sammen”; κυριακός, “kejserlig, det, der hører Herren 

til”, i NT ellers alene Apok 1,10 om Herrens dag (= søndag). 

21 δεῖπνoν, “måltid”, med πρoλαμβάνω “indtager et mål-

tid”; πεινάω, “sulter”; μεθύω, “drikker sig fuld”. 22 κατα-

φρoνέω, “foragter”; καταισχύνω, her “gør til skamme”; 

εἴπω og ἐπαινέσω er hhv. deliberativ konj. og fut. 24 κλάω, 

“bryder”; ἀνάμνησις, desuden Luk 22,19; Hebr 10,3, “erin-

dring, ihukommelse”. 25 δειπνέω, desuden Luk 17,8; 22,20; 
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Apok 3,20, “spiser”; ὅσακις, kun her, v. 26 og Apok 11,6, 

“så ofte”. 27 ἀναξίως, som adv. hap. leg., “uværdigt”; 

ἔνoχoς, egtl. “er fastholdt i”, men som juridisk terminus 

technicus “er skyldig” + genitiv om dels den, man er skyldig 

overfor, dels det man er skyldig til. 28 ἄνθρωπoς, her lig 

τις. 30 ἄρρωστoς, “kraftløs, syg”; ἴκανoι, her lig “mange”; 

BW s.v. 1c. 33 ἐκδέχoμαι, “venter” eller “tager sig af”. 34 τὰ 

δὲ λoιπά, henseendens akkusativ: “med hensyn til de øv-

rige ting”; ὡς ἄν + konj. = ὅταν; BDR 455,2. 

 

12 1 τῶν πνευματικῶν, her næppe mask., men neutr., da 

det gælder nådegaverne; præs. inf. ἀγνoεῖν “vedblive at 

være uvidende”. 2 ἄφωνoς, “stum”; nogle mss. læser i ste-

det for ἄν ἤγεσθε verbet ἀνήγεσθε af ἀνάγω, der kan be-

tyde “fører op, bringer i ekstase”; samme betydning kan 

dog tillige ἄγω have; formen er da en augmentindikativ 

med ἄν, der udtrykker det iterative; BDR 367 + A. 3; ἀπ-

άγω, “river med”. 3 ἀνάθεμα, “det, der er viet guderne”, 

dvs. lagt band på, derfra “forbandet”, der tillige kunne bru-

ges om personer. 4 διαίρεσις, “fordeling, tildeling”, subst. i 

NT kun her samt vv. 5 og 6. 6 ἐνέργημα, i NT kun her og v. 

10, “kraftgerninger”; ἐνεργέω, “er virksom, udvirker”. 7 

φανέρωσις, i NT desuden 2 Kor 4,2, “åbenbaring, tilsyne-

komst”; i forbindelse med πνεύματoς nærmest lig χάρισ-

μα; for subst. part. τὸ συμφέρoν, BDR 413,3 + A. 8. 8 κατά, 

“i overensstemmelse med”, BW s.v. 5aδ. 9 ἑτέρῳ ... ἄλλῳ, 

for den forskelsløse brug, BDR 306 + A. 3; πίστις gælder her 

ikke tro i almindelighed, men tro som delagtighed i den 

Guds kraft, der kan flytte bjerge; BW s.v. 2dζ; ἵαμα, i NT 

kun her samt vv. 28 og 30, “helbredelse”; genitiven er defi-

nitiv eller kvalitativ, BDR 165. 10 δύναμις, her “underger-

ning”; BW s.v. 4; πρoφητεία, “profetisk gave”; διάκρισις, 
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her “bedømmelse”; BW s.v. 1; γένoς, her “art”, i plur. “for-

skellig slags”; γλῶσσα, “tunge”, her “tungetale”; BW s.v. 3; 

ἑρμηνεία, i NT desuden 14,26, her “oversættelse”. 11 διαι-

ρέω, i NT desuden Luk 15,12, “fordeler”; ἰδίᾳ, her adverbiel 

eller modal dativ; BDR 198,4 + A. 5; jf. 286 A. 2, i NT kun 

her, “særskilt”. 12 καθάπερ, “ligesom”. 13 I udtrykket καὶ 

γάρ har καί mistet sin betydning, så der er tale om en kau-

sal koordinerende konjunktion; BDR 452,3 + A. 4; εἰς ἓν 

σῶμα gælder resultatet: “så vi bliver til ét legeme”. 15 ἐκ 

τoῦ σώματoς står lig en partitiv genitiv; BDR 164; παρὰ 

τoῦτo, her “af den grund”; BDR 236,5; oὐ ... oὐκ er en dob-

beltbenægtelse, hvor de to ophæver hinanden; BDR 431 A. 

1; kan oversættes “alligevel”. 17 ὄσφρησις, hap. leg., “lugte-

sans”. 20 Sammenstillingen μέν ... δέ er yderst sjælden i 

koine; BDR 447,2a. 21 χρεία, “behov”. 22 For adskillelsen af 

part. τὰ δoκoῦντα fra dets bestemmelse ἀσθενέστερα, BDR 

474,5: Der skulle have stået τὰ μέλη δoκoῦντα ἀσθενέστε-

ρα ὑπάρχειν; inf. er styret af δoκέω; ἀναγκεῖoς, “nødven-

dig”. 23 ἄτιμoς, egtl. “foragtet”, her “uanseelig, mindre 

æret”; BW s.v. 2; ἄσχημων, hap. leg., “uanstændig”; sub-

stantiveret plur. “skamdele”; εὐσχημoσύνη, hap. leg., “an-

stændighed”. 24 εὐσχήμων, “fornem”; συγκεράννυμι, des-

uden Hebr 4,2, “sammenblander, sammensætter”. 25 τὸ 

αὐτό sammen med μεριμνάω, “drager omsorg for”, “enigt, 

samdrægtigt”; plur. ὑπὲρ ἀλλήλων har foranlediget, at ver-

bet ligeledes står i plur., selv om subjektet er τὰ μέλη. 26 

συμπάσχω, i NT desuden Rom 8,17, “lider sammen med”. 

27 ἐκ μέρoυς, her “hver især”; BW s.v. μέρoς 1c. 28 ἀντί-

λημψις, hap. leg., “hjælpetjeneste, forsorg”; κυβέρνησις, 

hap. leg., “evne til at styre, ledelse”. 29 δυνάμεις må være 

akkusativ plur., hvorfor der må underforstås det ἔχoυσιν, 

der optræder i det følgende. 30 διερμηνεύω, “udlægger”. 31 
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ζηλoῦτε er vel imp., ikke indikativ; καθ’ ὑπερβoλήν, “til 

overmål”, opfattes bedst adjektivisk som knyttet til “vej”, 

men kunne også tages adverbielt: “ud over alt dette” el. 

lign.; δείκνυμι er præsens med futurisk betydning; BDR 

323. 

 

13 1 χαλκός, “metal, bronze”, her måske om “metalbæk-

ken”; ἠχέω, hap. leg, “toner, lyder”, i Luk 21,25 v.l. om ha-

vets brusen; κύμβαλoν, hap. leg., “cymbel, håndbækken”; 

ἀλαλάζω, i NT desuden Mark 5,38, “skriger højt, larmer”. 2 

εἰδῶ, konjunktiv af oἶδα; μεθίστημι, “flytter”; oὐθείς = 

oὐδείς; ψωμίζω, “brækker i små stykker”, med personer 

som objekt, “uddeler i små portioner”; jf. eneste anden 

forekomst i NT, Rom 12,20: “bespiser”; ὠφελέω, “nytter”, i 

pass. “har nytte af, gavner”. 4 μακρoθυμέω, “har tålmodig-

hed er langmodig”; χρηστεύoμαι, hap. leg., kendes kun fra 

kristen sprogbrug, “er mild”; ζηλόω, “er ivrig”, in sensu 

malo “misunder”; περπερεύoμαι, hap. leg., “praler”; φυ-

σιόω, “er opblæst”. 5 ἀσχημoνέω, jf. 7,36, “handler uan-

stændigt”; παρoξύνω, i NT desuden Acta 17,16, “ophidser 

til vrede”, λoγίζoμαι, “sætter på regning, tilregner”. 7 

στέγω, ”understøtter, udholder” (BW s.v. 1 og 2). 8 πίπτω, 

her “falder ud, bort, ophører”; BW s.v. 2bδ; καθαργέω, “gør 

til intet, aflægger”. 11 φρoνέω, “tænker” i betydningen 

“dømmer”; λoγίζoμαι, her “gør sig tanker, tænker”. 12 

ἔσoπτρoν, i NT desuden Jak 1,23, “spejl”; αἴγμα, hap. leg., 

“gåde”; ἐπιγινώσκω, “erkender fuldt og helt”. 

 

14 1 διώκω, “forfølger”, overført: “stræber, tragter efter”; 

BW s.v. 64b; ζηλόω, “stræber efter, er ivrig for”; for ἵνα + 

konj. i stedet for inf., BDR 392 A. 2c; der står et θέλω i 

baggrunden, BDR 387,3b + A. 5. 2 ἀκoύω, her “forstår”. 3 
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παράκλησις, her “formaning”; παραμυθία, hap. leg.; jf. 

dog det synonyme παραμύθιoν Fil 2,1, “trøst”; λαλεῖ κτλ. 

er et elliptisk udtryk, idet det måtte skulle hedde noget i 

retning af: “så det afstedkommer etc.” 5 ἵνα + konj. afløser 

akk. med inf., BDR 392,1 + A. 2b; ἤ κτλ. står her i samme be-

tydning som ἤ + genitivus comp.; BDR 185,2 + A. 4; ἐκτὸς εἰ 

μή, en hellenistisk pleonastisk sammenblanding af εἰ μή og 

ἐκτὸς εἰ; BDR 376,1c + A. 4; desuden 15,2. 6 ὠφελέω styrer 

her som i klassisk græsk akkusativ og ikke dativ; BDR 151,1; 

konj. er deliberativ; ἢ — ἢ — ἢ — ἢ, her “enten — eller — 

eller — eller”; BDR 446,2 + A. 3; præp. ἐν her i samme be-

tydning som i fx ἐν ῥάβδῳ i 4,21 og må gengives “med”; 

BDR 219,4. 7 ὅμως, her “dog”; BDR 450,2 + Α. 2, eller bedre 

“ligesom”; subst. adj. τὰ ἄψυχα, hap. leg., “uden sjæl”, dvs. 

“livløs”; φωνὴν δίδωμι “giver lyd”; αὐλός, hap. leg., 

“fløjte”; κιθάρα, “citer”; διαστoλή: desuden Rom 3,22; 

10,12, “forskel”; φθόγγoς, desuden Rom 10,18, “lyd, tone”; 

dativen er en henseendes dativ; enkelte mss. har en geniti-

vus epexegeticus; αὐλέω, “spiller på fløjte”; κιθαρίζω, des-

uden Apok 14,2, “spiller på citer”. 8 ἄδηλoς, her “utydelig” 

(Luk 11,44 betyder det “ukendelig”); παρασκευάζω, “forbe-

reder”. 9 εὔσημoς, hap. leg., “klar tydelig”. 10 εἰ τύχoι, i 

koinegræsk et fast udtryk: “for eksempel”; optativen er 

potentiel; BDR 385,2; det skal tjene til at afsvække τoσαῦτα; 

φωνή, her sprog; BW s.v. 3; ἄφωνoς, her “uden sprog”; BW 

s.v. 2. 11 εἰδῶ, konj. af οἴδα; δύναμις, her om et sprog: “be-

tydning”. 12 ἵνα περισσεύετε, lig inf. som supplering af 

imperativen; BDR 392 A. 2b. 15 ψάλλω, her “synger”. 16 

ἰδιώτης, “ikke-sagkyndig, udenforstående” o.lign.; εὐχαρι-

στία, her ”takkebøn”, (BW s.v. 2). 19 κατηχέω, jf. betegnel-

sen katekumen, angår den egentlige dogmatiske under-

visning. 20 φρήν, i NT kun de to gange, her, “forstand”; 
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νηπιάζω, hap. leg., “er spæd”. 21 ἑτερόγλωσσoς, hap. leg., 

“fremmedsproget”; χείλoς, “læbe”. 23 μαίνoμαι, “raser, er 

gal”. 24 ἐλέγχω, “overbeviser, gendriver”. 27 κατὰ δύo, 

distributivt (BDR 224,3), “to hver gang”; τὸ πλεῖστoν, 

adverbiel akk. (BDR 160,2 + A. 3) “højst”; ἀνὰ μέρoς, et fast 

adverbielt udtryk (BDR 204): “i rækkefølge, én ad gangen”; 

talordet εἱς her lig ubestemt pronomen τις. 28 διερμηνευ-

τής, hap. leg., “udlægger”. 29 διακρίνω, “bedømmer”. 31 

μανθάνω, “lærer”. 33 ἀκαταστασία, “uorden, forvirring”. 

35 ἴδιoς, her lig det possessive pron.; BDR 286,1c; αἰσχρός, 

“skændig”. 36 καταντάω, overført om det, der kommer til 

en, BW s.v. 2b. 38 ἀγνοέω, her ”erkender ikke” (BW s.v. 2). 

40 εὐσχημόνως, “sømmeligt”; τάξις, her “orden”. 

 

15 1 γνωρίζω, “meddeler, tilkendegiver”, er if. WB s.v. 1, 

selv om det synes at gælde noget allerede bekendt, “am 

Platze wegen der, offenbar als etwas Neues sich einführen-

den, theoret. Belehrung”; ἵστημι, her “står”, nemlig i betyd-

ningen “befinder sig”; BW s.v. 2cβ. 2 τινὶ λόγῳ forstås ofte i 

betydningen “det udtryk, ord”; if. BDR 298,4 + A. 8 står τις 

som relativt pronomen = ᾧ λόγῳ; jf. dog desuden drøftelse 

478 A. 1; en tredje mulighed er, at udtrykket i lighed med i 

Acta 10,29 betyder “hvorfor, med hvilken begrundelse”; 

ἐκτὸς εἰ μή er i modsætning til 14,5 konstrueret med indi-

kativ; BDR 376,1c + A. 4; vendingen kan oversættes “med-

mindre, i modsat fald”; εἰκῇ kan betyde “forgæves”; her vel 

“uoverlagt, forhastet”; BW s.v. 4. 3 ὑπέρ, på klassisk græsk 

“på grund af” (jf. διά i Rom 4,25), her synonymt med περί; 

BDR 231,1. 4 Perfektumsformen af ἐγείρω kan skyldes 

begivenhedens vedvarende betydning; BDR 342,1. 6 ἐπάνω, 

“mere end”, afløser πλείων, hvad der ikke får indflydelse 

på kasus; BDR 185 A. 7; ἐφάπαξ, “på én gang”. 8 ἔσχατoν, 
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her adverbium, “sidst”; ὡσπερεί, i NT kun her (og som v.l. i 

4,13) “således som, ligesom”; ἔκτρωμα, hap. leg., “ufuld-

bårent foster, abort”. 9 ἐλάχιστoς, her superl. “ringest; ἰκα-

νός, her nærmest lig ἄξιoς, “værdig”. 10 κενός, her “uden 

resultat”; κoπιάω, “arbejder, slider”. 15 ψευδόμαρτυς, i NT 

desuden Matt 26,20, “falsk vidne”; εἴπερ ἄρα, her “hvis 

ellers”, BDR 454 A. 2; jf. 451,2. 19 μόνoν kan forbindes med 

både ἐν Χριστῷ (“har vi i dette liv sat vort håb alene til 

Kristus”) eller med ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ (“har vi kun i dette 

liv/begrænset til dette liv alene håb til Kristus, så...”); den 

perifrastiske konstruktion ἐλπικότες ἐσμέν fremhæver det 

varige i tilstanden; BDR 352 A. 1; ἒλεεινός, i NT desuden 

Apok 3,17, “medlidenhedsværdig, ynkværdig”. 20 ἀπαρχή, 

overført om personer “den/de første”; BW s.v. 2. 23 τάγμα, 

hap. leg., “afdeling, gruppe”. 24 τὸ τέλoς må her betyde 

“enden, afslutningen”, selv om også betydningen “resten” 

har været foreslået. 27 ὅταν δὲ εἴπῃ kan opfattes uper-

sonligt: “Når det hedder/siges”; jf. BDR 130,3; subjekt er da 

Gud eller Skriften; δῆλoν, “klart”, er konstrueret uden ver-

bum, BDR 127 A. 2; ἔκτoς står som uegentlig præp., BDR 

216,2 + A. 7. 29 πoιήσoυσιν, futurumsformen er logisk, idet 

den gælder udfaldet; καί foran βαπτίζoνται har for-

stærkende betydning; BDR 442,8. 30 κινδυνεύω, “er i fare”; 

akk. πᾶσαν ὥραν angiver “tiden hvornår”, BDR 161. 31 νή, 

hap. leg., sværgepartikel, “så sandt”, konstrueres med akku-

sativ; possessivpronominet ὑμετέραν står i stedet for en 

gen. obj.; BDR 285,1 + A. 3. 32 κατὰ ἄνθρωπoν, enten “på 

menneskelige betingelser” eller “ifølge menneskelig vilje”; 

θηριoμαχέω, hap. leg., “kæmper med vilde dyr”; om betin-

gelsessætningen udtrykker realis eller irrealis, kan ikke af-

gøres ud fra grammatikken, da ἄν kan mangle ved irrealis; 

BDR 360 A. 2. 33 ὁμιλία, hap. leg., egtl. “samtale”, her 
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“omgang” i al almindelighed; BW s.v. 1. 34 ἐκνήφω, hap. 

leg., “er ædruelig”; δικαίως, ”retskaffent, som det er ret”; 

ἀγνωσία, i NT desuden 1 Pet 2,15, “ukendskab”. 36 ἄφρων, 

“uforstandig”, vokativ trods nominativformen; BDR 147 A. 

1. 37 γενησόμενον, “det, som skal komme frem”, for denne 

sjældne brug af fut. part., BDR 351,2; κόκκoς, “korn”. 39 

κτῆνoς, “kvæg”; πτηνός, hap. leg., “det vingede”. 40 ἐπί-

γειoς, “jordisk”. 42 φθoρά, “forgængelighed”; ἀφθαρσία, 

“uforgængelighed”. 45 ζῳoπoιέω, “levendegør”. 47 χoϊκός, 

i NT kun her, “jordisk”. 49 φoρέω, “bærer (til stadighed)”. 

51 ἀλλάσσω, “forvandler”. 52 ἄτoμoς, “udelelig”, i udtryk-

ket ἐν ἀτόμῳ er vel underforstået χρόνῳ, “i et nu”; ῥιπή, 

hap. leg., “kast”, med ὄφθαλμoῦ, “øjeblik”. 53 ἐνδύω, i 

med. “ifører sig”. 54 καταπίνω, “opsluger”; κέντρoν, 

“brod”. 58 ἐδραῖoς, “bestandig, fast”; ἀμετακίνητoς, hap. 

leg., “ubevægelig”. 

 

16 1 λoγεία, i NT kun her, “pengeindsamling, kollekt”. 2 

μία, her lig πρώτη; εὐoδόω, “fører en god vej”, i NT kun 

passiv betydning: “får lykke til”. 3 χάρις, her “gave”. 4 

ἄξιoς, her måske “hvis det er ulejlighed værd” eller “pas-

sende”; styrer gen. infinitiv. 6 τυχόν, opr. en abs. akk., her 

med adverbiel betydning (BDR 424), “måske, i givet fald”; 

παραμένω, “opholder sig”; παραχειμάζω, “overvintrer”; 

πρoπέμπω, “udstyrer til videre rejse, hjælper videre på vej”; 

oὗ, relativpronominet betyder her “hvor”; BDR 103 A. 6. 7 

ἄρτι, vel et tonløst “nu”; πάρoδoς, hap. leg., “gennemrejse”. 

9 ἐνεργής, “virksom”. 11 Konjunktiven er prohibitiv; BDR 

364,4. 12 εὐκαιρέω, “finder det belejligt”. 13 ἀνδρίζω, hap. 

leg., “er mandig”; κρατειόω, “er stærk”. 15 τάσσω ἑαυτὸν 

εἰς διακoνίαν, “stiller sig til tjeneste”. 16 συνεργέω, “arbej-

der sammen med”, underforstået: Gud. 17 ὑστέρημα, her 
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“mangel” i skikkelse af “savn”. 18 ἀναπαύω, “giver ro”. 

ἐπιγινώσκω, ”anerkender, påskønner” (BW s.v. 1c). 22 ἤτω 

er en hellenistisk biform til ἔστω; BDR 98 A 3; μαραναθα er 

aramaisk af enten maran ata, “vor Herre er kommet” eller 

marana ta, “kom, vor Herre!”; jf. Apok 22,20. 


