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ANDET 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 neutestament-

lichen Griechisch, bearbeitet von F. Rehkopf (Göttingen 1979 og senere op-

lag). 

 

 

1 3 οἰκτιρμός, ὁ, ”medlidenhed, barmhjertighed,” plur. om 

det abstrakte (BDR 142); i Kol 3,12 som gen. qual. til σπλάγ-

χνα, som det nærmest er synomymt med (jf. Fil 2,1). Også i 

Rom 12,1 som prædikat til Gud. Det femte og sidste sted i 

NT er Hebr 10,28.  4 τὸ δύνασθαι, subst. inf. i en akk. med 

inf.; ἧς, relativ attraktion (= ᾕ), BDR 294 A 5.  6 Korrel. εἴτε 

... εἴτε er her forbundet med finit verbum (BDR 454,3 + A 3); 

ὑπέρ + gen. i betydningen ”for ens skyld” (BDR 231,2); for 

det possessive pronomens stilling i τῆς ὑμῶν παρακλή-

σεως, se BDR 284 A 1; det er en gen. obj.; ὧν er en rel. at-

trakt. 7 κοινωνός styrer gen. (BDR 182 A 1); εἰδότες – denne 

brug af participium i stedet for finit verbum er hyppig hos 

Paulus (BDR 468). 8 καθ’ ὑπερβολήν, ”til overmål, umåde-

lig”; ὑπερβολή findes 8 steder i NT, alle hos Paulus, de 6 i 

forb. med præp. (fx 4,17); δύναμις har her betydningen 

”formåen, evne” (se BW 2); βαρέω, ”besværer, trykker ned, 

undertrykker”; ἐξαπορέω i dep. pass., ”er i stor nød/fortviv-

lelse” + gen. (τοῦ ζῆν, BDR 400,3 + A 5); verbet optræder i 

NT kun her og i 4,8. 9 αὐτοί optræder i NT en sjælden gang 

forstærkende (attisk) til det refl. pron., her ἐν ἑαυτοῖς, se 

BDR 283,5 + A 8; ἀπόκριμα, hap. leg., ”afgørelse”, her med 

bestemmelsen (appositionel genitiv) τοῦ θανάτου: ”døds-

dom”; ἔχω, her: ”fælder”, se BW s.v. 2k; ἵνα + konj. = final, 

her i perf. konj. med εἶναι (se BDR 352,2 + Á 2); μή 
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udtrykker omsorgen i hensigten (BDR 370,2 + A 4). 10 

τηλικούτος korrel. demonstr. pron. til ἠλίκος, ”så stor”; ὅτι 

καὶ ἔτι ῥύσεται - denne gentagelse kan skyldes behovet for 

et objekt for ἐλπίκαμεν. 11 συνυπουργέω, hap. leg., 

”undertøtter sammen, hjælper til med”. Oversæt: ”Idet I så 

sammen hjælper til med bøn for os, for at der fra mange 

(mennesker) kan blive takket for os gennem mange for nå-

den mod os.” Dog kan διὰ πολλῶν også forstås neutr. om 

bønner i stedet for mask. om mennesker. 12 ἁπλότης, ”op-

rigtighed” (i NT 8x, alle i corpus paulinum); εἰλικρινεία, 

”renhed” (i NT kun her, i 2,17 og 1 Kor 5,8); ἀναστρέφω, 

”vandrer, optræder” (BW 2bδ); ἀλλ’ ἢ i stedet for εἰ μή, se 

BDR 448,8 + A 9; ὅτι efter ἐλπίζω, se BDR 397,2 = akk. med 

inf. 15 πεποίθησις, ”tiltro, tillid”; πρότερον, her adverbielt: 

”tidligere”. 17 ἐλαφρία, hap. leg., ”letfærdighed”; χράομαι, 

”bruger, farer frem med”; ἵνα-sætning i stedet for final inf., 

se BDR 390,5 + A 9; τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὔ οὔ. Fordoblingen 

kan opfattes forstærkende (jf. BDR 432 A 1: „daß bei mir das 

Ja ja zugleich Nein nein wäre“; jf. 493 A 2). 18 ἐστιν kan 

mangle i udråb (BDR 127,4). 19 ἐν (såvel som εἰς) kan op-

træde i forbindelse med κηρύσσειν, se BDR 206,4. For place-

ringen af γάρ, se BDR 475,2 + A 3. 20 Anden vershalvdel er 

vanskelig at oversætte; δι’ αὐτοῦ og δι’ ἡμῶν står parallelt: 

såvel ... som; τὸ ἀμήν må forstås liturgisk, og hensigten 

kommer til orde i præpositionsleddet εἰς δόξαν. 21 For det 

manglende ἐστιν, se BRD 127,5 + A 8. 22 ἐν i stedet for εἰς, 

se BDR 218 A 3. 23 εἰς τὴν ψυχήν, ved mit liv, se BW 1f. 24 

For elliptisk οὔχ ὅτι = οὐκ λέγω ὅτι, se BDR 480 A 6. 

 

2 1 κρίνω, her: ”beslutter” (BW 3); ἐμεαυτῷ dat. comm. 

(BDR 188,1 + A 1); τοῦτο viser frem til den følgende sæt-

ningsdel, BDR 290,4 + A 5; τὸ μή + inf. er ensbetydende med 
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ἵνα μή, se BDR 399,3. πάλιν knyttes bedst til ἐλθεῖν; jf. DO 

1992: ”tilbage”. 2 εἰ + ind. = realis (BDR 372); καί som ind-

ledning til en eftersætning i en spørgesætning, se BDR 

442,5b.  3 Aor. ἔγραψα henviser her og i v. 4 til et tidl. brev, 

er altså ikke en brevaorist; se BDR 334 A 2; τοῦτο αὐτό; 

τοῦτο står her adverbielt ”netop derfor”, se BDR 290,5;  ἔδει 

(impf. af δεῖ) betegner her ”havde skullet”, se BW 6; πείθω, i 

perf. 2 + plusquampf. intrans.: ”stoler på, er overbevist om”. 

Med præsens betydning, BDR 341. 4 συνοχή, ”angst, nød” (i 

NT kun her og i Luk 21,25); διά + gen. om omstændighe-

derne, ”under”, se BDR 223,4 + A 8; for det bagved anbragte 

ἵνα for at fremhæve τὴν ἀγήπην, se BDR 375,1. 5 ἐπι-

βαρέω, „belaster“ (se BW s.v.: „um nicht zuviel zu sagen“). 

6 ἰκανόν kongruerer ikke med ἡ ἐπιτιμία, se BDR 131 A 2; ὁ 

τοιοῦτος = οὗτος (BDR 304,2); ἐπιτιμία, hap. leg., “straf”. 7 

τοὐναντίον, adverbium med artikel: ”tværtimod” 3x i NT. 8 

κυρόω, ”beslutter”, det eneste andet sted i NT, Gal 3,15, 

”gør retsgyldigt”. 9 ἔγραψα er ægte aor. (se BDR 334 A 2). 

11 πλεονεκτέω, ”snyder”, her: ”overlister” (BW 1b); νόημα, 

i NT kun hos Paulus (5x i 2Kor samt Fil 4,7) og altid i plur. 

”tanker”. 12 θύρας ἀνεῳγμένης, abs. gen., BDR 423 A 9 - 

med parentetisk præg, BDR 465 A 4; ἄνεσις, ”ro”; perf. 

ἔσχηκα i stedet for aor: fortællestil (se BDR 343,2); τῷ κτλ. 

subst. inf. uden præp. i dativ, optræder kun denne ene gang 

i NT om grunden til noget, se BDR 401; for akk. με ved 

subst. inf., se BDR 406,2. 14 θριαμβεύω, i NT kun her og Kol 

2,15, ”fører i triumftog”, eller blot: ”fører omkring”; ὀσμή, 

”duft”. 15 εὐωδία, ”vellugt” (også Ef 5,2; Fil 4,18). 16 οἷς... 

οἷς i stedet for τοῖς... τοῖς, se BDR 293,3b + A 11. 17 καπη-

λεύω, hap. leg., ”driver handel, sjakrer”; ὡς som sammen-

lignings-part., hvor verbet er udeladt, se BDR 425,4 + A 6. 
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3 1 συνίστημι/ιστάνω, “anbefaler” (BW 1b); συστατικός, 

hap. leg., “anbefalings-“; χρῇζω + gen. “behøver, har behov 

for”. 2 ἐγγράφω (i NT kun her, i v. 3 og Luk 10,20), her 

”indskriver”. 3 For den personlige konstruktion φανερού-

μενοι i stedet for en upers., se BDR 405,2 + A 4; πλάξ, πλα-

κός, ”tavle” (også Hebr 9,4). 5 λογίζομαι, ”gør sig tanker 

om, udtænker” (BW 2); ἰκανότης, hap. leg., ”duelighed”. 6 

καί forstærker pronominet; se BDR 442,8b + A 24; ἰκανόω, 

”dueliggør” (i NT kun her og Kol 1,12); konstrueres med 

dobbelt akkusativ; ἀποκτέννω er en sideform til ἀπο-

κτείνω, ”slår ihjel”. 7 ἐντυπόω, hap. leg., ”indpræger”; 

λίθοις, modal dativ: ”på sten”. 10 καὶ γάρ ... καί forstærker 

γάρ: ”Sandelig!”; μέρος, ”sag, anliggende, tilfælde” (WB 

1bθ); oversæt: ”Sandelig, det, der havde herlighed, havde 

ikke herlighed i dette tilfælde på grund af den overvælden-

de herlighed.” Stilfiguren er et oxymeron, ”scharfsinniger 

Unsinn”, BDR 495 A 6. 12 χράομαι, ”går frem” (jf. 1,17); 

ἀνακαλυπτόμενον, enten abs. akk.: ”idet det ikke blev 

afdækket”, eller det skal knyttes til κάλυμμα: ”som ikke bli-

ver afdækket, fordi ...” Se BDR 424 A 3; ἀνακαλύπτω op-

træder i NT alene her og i v. 18. 13 καθάπερ, ”som, lige-

som”; πρὸς τὸ μή ... kan betyde ”for at”, men betyder vel 

her ”så at”.  15 ἠνίκα, temp. Konjunktion, ”når, hver gang” 

(i NT kun her og i v. 16 = Ex 34,34LXX); tidsbetingelses-

bisætn. med konj., BDR 455 A 2.  18 δέ, ikke adversativt, 

men kopulativt; κατοπτρίζω, hap. leg., med.: ”beskuer” 

(egtl.: ”etw. für sich selbst wie in e. Spiegel auffangen” (BW 

s.v.); καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος, ”vom Geist des 

Herrn”, BDR 474,4 + A 5. 

 

4 1 ἐγκακέω, ”bliver træt, fortvivler” (BW 2). 2 ἀπεῖπον, 

aorist af ἀποφήμι, hap. leg., ”siger sig løs fra, frasiger sig”; 
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πανουργία, ”forslagenhed, snuhed”; δολόω, hap. leg., ”for-

falsker, omgås svigagtigt med”; φανέρωσις, ”åbenbaring” 

(også 1 Kor 12,7). 3 ἡμῶν, adnominal genitiv, BDR 163,1 + A 

2 (også 1 Thess 1,5). 4 ἐν οἷς står ikke for en del af τῶν 

ἀπίστων, således som grammatikken egtl. får det til at se 

ud, men de to grupper er identiske; man skulle have for-

ventet αὐτῶν i stedet for τῶν ἀπίστων, som jo står syno-

nymt med οἱ ἀπολλύμενοι; φωτισμός, ὁ, i NT kun her og i 

v. 18, begge steder med betydningen ”oplysning”; εἰς τὸ μή 

+ akk. med inf.; αὐγάζω, hap. leg., ”stråler frem” (intrans.); 

τοῦ εὐαγγελίου τῆς κτλ.; den ene genitiv styrer den næste, 

BDR 168,2. 7 θησαυρός, ὁ, her overført om ”(åndelig) skat” 

(BW 2bγ også Kol 2,3); ὀστρακινός, ”af ler” (også 2 Tim 

2,20). 8 στενοχωρέω, ”trænger, giver snæver plads”, pass. 

”er fortrængt, fortrykt, har snæver plads” (også 6,12, 2x); 

ἀπορέω, ”er rådløs” (i NT 6x); ἐξαπορέω, ”er fortvivlet” (jf. 

1,8). 9 ἐγκαταλείπω, ”lader i stikken” (BW 2). 10 νέκρωσις, 

”dødelse” (BW 1); jf. det eneste andet sted i NT, Rom 4,19: 

”uddødhed” (BW 2). 13 τὸ αὐτὸ πνεῦμα, ”den samme 

ånd”, BDR 288.  15 Jf. konstruktionen i 1,11. 16 διαφθείρω, 

”ødelægger”, pass. ”bliver ødelagt, går til grunde” (BW 1); 

ἀλλά, her: ”så dog”, nemlig efter en konditional forsætning, 

BDR 448,5 + A 6; ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ, dativ om tiden, BDR 

200,1. 17 παραυτίκα, hap. leg., et adverbium med adjekti-

visk betydning, ”det øjeblikkelige, nærværende” (se læse-

måden προσκαιρός); ἐλαφρός, adj. ”let” (i NT også Matt 

11,30), her substantiveret, i neut. sing. lig et abstraktum, se 

BDR 263,2 + A 5, + en gen. qual., oversæt altså: ”Vor nærvæ-

rende el. øjeblikkelige trængsels lethed (= lette trængsel)”; 

καθ’ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολήν (jf. 1,8), ”over al måde til 

overmål”; βαρός, τό, ”fylde, tyngde” (BW 3). 18 For den 

påfaldende gen. abs. σκοποῦντων ἡμῶν, der lægger sig til 
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dativen ἡμῖν, se BDR 423,4; σκοπέω, ”spejder”; προσκαι-

ρός, hos Paulus kun her (jf. dog v.l. til v. 17), i NT i øvrigt 

Matt 13,21 = Mark 4,17; Hebr 11,25: ”kortvarig, timelig, for 

en stund”.  

 

5 1 τοῦ σκήνους, genitivus appositivus (BDR 167,2); for an-

bringelsen af en possessiv gen. her, se BDR 168,1; ἐάν + 

konj. i tidsbetingelsesbisætning.  2 οἰκητήριον, τό, i NT også 

Jud 6, ”bolig, opholdssted”; ἐπενδύομαι, i NT kun her og i 

v. 4, hvor det står abs., i med. “bliver iført, overklædt”.  3 εἴ 

γε καί skal ikke tages som ét udtryk, men γε forstærker εἴ, 

καί det følgende, altså: ”Så sandt” el.lign. (se BW s.v. εἰ 

VI,2). 4 βαρέω, ”besværer, nedtrykker”, her med. og abso-

lut: ”er nedtynget, nedtrykt”; ἐφ’ ᾧ, ”fordi”, BDR 235,2 + A 

3; καταπίνω, overført ”opsluger” (BW 2). 5 κατεργάζομαι, 

her ”sætter i stand til, bereder til” (BW 3) 6 θαρρέω, ”er ved 

godt mod”; ἐνδημέω, ”er hjemme hos, har hjemme i” (også 

v. 8 og 9); ἐκδημέω ἀπό, ”er i udlændighed” (BW 2, også v. 

9), ”forlader (landet), bryder op” (v. 8, BW 1)). 7 εἶδος, 

εἴδους ”skuen” eller ”udseende”; εὐδοκέω + μᾶλλον, ”vil 

hellere, foretrækker” (BW s.v. εὐδοκέω 1). 9 φιλοτιμέομαι 

(også Rom 15,20; 1 Thess 4,11), ”sætter en ære i”. 10 κομίζω, 

”får igen” (BW 2); πρός, her i betydningen ”i overensstem-

melse med”, BDR 239,8. 11 πείθω, ”overtaler, forfører” (BW 

1b); ἐλπίζω med aor. inf. i stedet for fut. inf, BDR 338,3 + A 

4; 350 A 3. 12 For brugen her af verba finita + part., se BDR 

468,1; ἔχητε, der må her underforstås et objekt, ”noget”, evt. 

ἀφορμήν. 13 ἐξίσταμαι, her 2 aor. (ἔστην), intrans. ”er ude 

af sig selv” (BW 2); for perfektumsbetydningen af aor., se 

BDR 342 A 2. Dativer er dat. commodi, BDR 288,2; σωφρω-

νέω, ”er ved fornuft”. 14 συνέχω, ”driver, tvinger” (BW 7). 

16 ἀλλὰ νῦν οὐκέτι - ἀλλά står her i accentuerende adver-
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sativ betydning, men er vanskeligt at oversætte, vel bedst 

”så”. 18 καταλλάσσω, ”forliger”, også Rom 5,10a+b; 1 Kor 

7,11; 2 Kor 5,18.19.20; καταλλαγή: Rom 5,11; 11,15; 2 Kor 

5,18.19. 19 ὡς ὅτι θεὸς ἦν = ὡς θεοῦ ὄντος, BDR 396,2 + A 6; 

425,3: ”i den tanke at .., af den grund at ..” Jf. dog drøftelsen 

i BW s.v. ὅτι 1dβ; måske er det begrundende: ”eftersom, 

fordi”; κόσμον... αὐτοῖς, constructio ad sensum, se BDR 

282,3; λογίζομαι, ”tilregner” (BW 1). 20 πρεσβεύω, ”er ud-

sending” (også Ef 6,20); ὡς τοῦ θεοῦ κτλ. - ὡς har her kau-

sal betydning: ”i den overbevisning at ...”; τοῦ θεοῦ κτλ.  er 

en gen. abs., BDR 325,3 + A 3. 

 

6 1 εἰς κενόν, “forgæves”. 2 ἐπακούω, hap. leg., ”(på)hører” 

(BW 1)  3 προσκοπή, hap. leg., “anstød”; μωμάομαι, “spot-

ter”, også 8,20 (aktiv). 4 στενοχωρία, “angst”. 5 ἀγρυπνεία, 

“søvnløshed”, også 11,27. 6 ἀγνότης, “renhed”, også 11,3; 

χρηστότης, “mildhed”. 7 δεξιός, ”højre-”, i forbindelse med 

våben: angrebsvåben; ἀριστερός, ”venstre-”, i forb. med vå-

ben: forsvarsvåben. 8 δυσφημία, hap. leg., ”dårligt ry(gte)”; 

εὐφημία, hap. leg., ”godt ry”. 11 πλατύνω, ”udvider, gør 

bred”, også v. 13 samt Matt 23,5. 12 στενοχωρέω, ”ind-

snævrer”, passiv: ”har snæver plads” (jf. 4,8). 13 ἀντιμι-

σθία, ”løn, gengæld”, også Rom 1,27; αὐτό i betydn. ”sam-

me”, jf. BDR 154 A 3, hvor der parafraseres:  τὸν αὐτὸν 

πλατυσμὸν ὡς ἀντιμισθίαν; ordene ὡς τέκνοις λέγω står 

parentetisk, BDR 465 A 4. 14 ἑτεροζυγέω, hap. leg., “bærer 

fremmed åg” + dativ; μετοχή, hap. leg., “fællesskab” med 

dativ, BDR 189 A 1; συμφώνησις,  hap. leg., “overensstem-

melse” τινὸς πρὸς τινά; Βελιάρ, hap. leg.; μέρις, “andel”. 16 

συγκατάθεσις, hap. leg., “overensstemmelse”; μετά + geni-

tiv, jf. BDR 227 A 4; ἐμπεριπατέω, hap. leg., “vandrer” – ἐν 

αὐτοῖς knytter sig også til dette verbum.  17 εἰσδέχομαι, 
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hap. leg., ”tager imod”.  18 εἰς til indførelse af et prædikats-

nominativ, lig hebr. le, BDR 145 A 2. 

 

7 1 μολυσμός, hap. leg., “besmittelse”. 2 χωρέω, overført: 

“giver plads/rum” (BW 3b); πλεονεκτέω, “overlister, sny-

der” (BW 1a; jf. 2,11). 3 συναποθνήσκω, ”dør sammen”, 

også 2 Tim 2,11; Mark 14,31; συζάω, ”lever sammen”, også 

Rom 6,8; 2 Tim 2,11. 4 ὑπερπερισσεύω, trans. pass. ”flyder 

over”, også Rom 5,20, hvor det dog står intrans.: ”er til stede 

i overflod”.  7 ἐπιπόθησις, ”længsel”, også v. 11; ὀδυρμός, 

”klage”, også Matt 2,18.  8 εἰ har her koncessiv betydning: 

”skønt, selv om”, BDR 374 + A 3. Det samme gælder i næste 

sætning, der først fuldendes i v. 9 efter parentesen i v. 8c; jf. 

også BDR 465 A 2. 9 ζημιόω, pass. “lider skade”. 10 ἀμετα-

μέλητος, ”som ikke fortrydes”, også Rom 11,29. 11 αὐτὸ 

τοῦτο, ”netop dette”, BDR 290,5a; ἀλλά, retorisk forstær-

kende: ”(ikke blot,) men tilmed”, BDR 348,6 + A 7; BW 5; 

ἀγανάκτησις, hap. leg., ”uvilje”; ἐκδίκησις, ”hævn, straf”; 

συνίστημι, ”viser sig at være”, (BW 1c). 12 πρὸς ὑμᾶς, ”hos 

jer” (BW 7). 13 1. ἐπί med dativ om tilføjelsen, ”ud over”, 

BDR 235,3 + A 5; 2. ἐπί med dativ som betegnelse for grun-

den, BDR 235,2 + A 5; ἀπό = ὑπό, BDR 210 A 2. 

 

8 1 χάρις, ”nådesbevis” (BW 4). 2 βάθος, -ους, τό, ”det dy-

be”, her overført: ”i det dybe rækkende”, dvs. “overordent-

lige” (BW 2); ἁπλότης, ἡ, “enfold, oprigtighed”, her måske 

“gavmildhed”. 3 ὅτι κατὰ κτλ. står parentetisk, BDR 465,3; 

αὐθαίρετος, også v. 17, ”frivillig”. 4 παράκλησις, her ”an-

modning, bøn” (BW 2); δέομαι + ablativisk genitivus sepa-

rationis, BDR 180,4 + A 5. 5 πρῶτον om rang: ”i første 

række, især” (BW 2c). Der må indføjes et efterfølgende ”og-

så”. 6 προενάρχομαι, også v. 10, ”begynder forud”. 7 ἵνα + 
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konj. = imperativ, BDR 387 A 4. 8 κατ’ ἐπιταγήν, ”på befa-

lingsvis” (også 1 Kor 7,6); γνήσιος, ”ægte”, τὸ γνήσιον, 

”ægthed”. 9 πτωχεύω, hap. leg., ”bliver fattig”; ingressiv 

aor., BDR 331 A 2. 10 γνωμή, ”mening, dom” (BW 2); πέρυ-

σι, tidsadverb., ”sidste år, i fjor”. 11 προθυμία, ”forsæt, øn-

ske, beredvillighed”; ἐκ τοῦ ἔχειν, ”efter evne, formåen”, 

subst. inf. BDR 403,3 = καθ’ ἐὰν ἔχῃ, eller der er under-

forstået et ᾖ, BDR 128,4 + A 5.  12 καθὸ (= καθ’ ὅ, i NT kun 

her (2x), Rom 8,26 og 1 Pet 4,13, BDR 453,1 + A 1) ἐάν = 

κατὰ ὃ ἄν, konditional relativsætning, BDR 380,1b + A 2.  13 

Der er igen underforstået et ᾖ; i anden vershalvdel er under-

forstået et γένηται, afhængigt af ἵνα-sætningen (BDR 480,5c 

+ A 9); ἰσότης, ”ligelighed”, også v. 14; Kol 4,1: ”billighed”. 

14 περίσσευμα, ”overflod” (BW 1).  15 Der er underforstået 

et ἔχων i begge dele af citatet, BDR 481 A 1; ἐλαττονέω, 

hap. leg., ”undværer, har/lider mangel”. 17 σπουδαιότερος, 

komp. af σπουδαίον, kun her og i v. 22a+b, i komp.: ”meget 

ivrig”; for betydningen af komp. her, se BDR 244,2 + A 3. 19 

χειροτονέω, også Acta 14,23, “vælger”; συνέκδημος, også 

Acta 19,29: “rejseledsager”.  20 στέλλω, i NT kun her og i 2 

Thess 3,6: ”trækker mig tilbage fra” (BW 1); her vel: ”und-

går” (BW 2), de conatu, BDR 319; begrunder v. 19 (jf. dog 

BDR 468 A 4, der taler om en anakoluti); μωμάομαι, også 

6,3, ”spotter”; ἁδρότης, hap. leg., ”fylde”. 21 προνοέω, ”har 

omsorg for”, medium i stedet for aktiv, BDR 316,3. 23 εἴτε ... 

εἴτε, BDR 454,3 + A 3; ὑπέρ, ”hvad angår”, BDR 231,1; κοι-

νωνός, ”fælle” (BW 1d).  24 ἔνδειξις, “bevis” (BW 2); parti-

cipiumsformen ἐνδεικνύμενοι har imperativisk betydning, 

BDR 468,2b + A 5; jf. alternativ læsemåde: ἐνδείξασθε; εἰς 

πρόσωπον = hebr. bepenei. 

 

9 1 περισσός, ”overflødigt” [men han gør det alligevel, altså 
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en paralipse, se BDR 495,3]. 2 ἐρετίζω, ”irriterer” (sål. Kol 

3,21, eneste andet belæg i NT), her: ”tilskynder, opildner”. 3 

For brugen af artiklen τό foran ὑπέρ, se BDR 269,2 + A 5. 4 I 

anden vershalvdel er der to indskud efter μὴ πως, nemlig 1) 

ἐάν-sætningen, 2) ἵνα μὴ λέγω (”for at jeg ikke skal sige: 

I”), igen en paralipse, se BDR 495 A 12; ὑπόστασις, ”til-

stand, forfatning” (BW 2). 5 προκαταρτίζω, hap. leg., ”bere-

der forud”; προεπαγγέλλω, ”forkynder/annoncerer forud”, 

også Rom 1,2; εὐλογία, ”velsignelsesgave” (BW 3bβ); 

πλεονεξία, her: ”gerrig gave” el. lign. 6 τοῦτο δέ, elliptisk, 

idet der er underforstået et φημί. 7 προαιρέω, hap. leg., i 

med. ”foretrækker” (BW 2), her perf.; igen er der tale om en 

ellipse, idet der er underforstået et: ”skal bidrage”; ἱλαρός, 

hap. leg., ”glad”; δότης, hap. leg., ”giver”. 8 δυνατέω, også 

13,3; Rom 14,4, ”formår”; αὐτάρχεια, også 1 Tim 6,6, 

”tilstrækkeligt udkomme”. 9 σκορπίζω, ”spreder”; πένης, 

hap. leg., ”fattig”. 10 ἐπιχορεγέω, ”overrækker, yder” (BW 

2); χορεγέω, også 1 Pet 4,11, har samme betydning; γένημα, 

”frugt”, kun her hos Paulus. 12 προσαναπληρόω, også 11,9, 

”udfylder”; for ἐστιν + præs. part. som omskrivning for 

alm. præsens, se BDR 353,3 + A 9. 13 ὑποταγή, ”lydighed”; 

ἐπί styrer i hvert fald også den følgende dativ. 14 ἐπιποθέω, 

”længes efter” + akk.; knytter sig til αὐτῶν; konstruktionen 

er en abs. gen. 15 ἀνεκδιήγετος, hap. leg., “ubeskrivelig”. 

 

10 1 διά, her: ”ved”, BDR 223,5; ἐπιείκεια, også Acta 24,4, 

”mildhed”.  2 τὸ μή, ensbetydende med ἵνα μή, BDR 399,3; 

τολμάω, ”er modig, drister sig til” (BW 2). 3 στρατεύω, 

”fører krig”, hos Paulus ellers kun i 1 Kor 9,7. 4 στρατεία, 

”felttog”, også 1 Tim 1,18; καθαίρεσις, ”ødelæggelse, ned-

rivning”, i NT kun her og i v. 8 og 13,10; ὀχύρωμα, hap. leg., 

”fæstningsværk, bolværk”; λογισμός, ”overvejelse, tanke” 
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(også Rom 2,15), her ”klogskab, tankebygning”. 5 ὕψωμα, 

”det høje, højtravende”, i Rom 8,39 om himlen, her vel: 

”forhøjning, vold”; αἰχμαλωτίζω, ”tager til fange”.  6 ἐν 

ἐτοίμῳ ἔχω, ”er rede”.  7 πάλιν, her: ”igen” (BW 4). 8 ἧς rel. 

attrakt.  9 ἵνα μή δόξω, konj. bruges her i stedet for imp. 

med indrømmende betydning, se BDR 387,3a + A 4: ”For at 

jeg ikke skal vække det indtryk, at jeg...; ὡς ἄν = ὡσάν, 

”som om”, BDR 453 A 6; ἐκφοβέω, ”sætter skræk i” 

(hap.leg.).  10 βαρύς, ”vægtig”.  11 Pluralisformen er plura-

lis sociativus, BDR 280,1. 12 ἐγκρίνω, hap. leg., ”tæller sam-

men med”; συγκρίνω, ”sammenligner” (BW 2). 13 ἄμετρος, 

”umålelig”, også v. 15; κανών, ”det tilmålte” (BW 2), ”måle-

stok”, L.J. Koch: ”Springlængde”; οὗ er en relativ attraktion 

knyttet til μέτρον, altså lig et ὅ; genitivformen skyldes an-

bringelsen efter τοῦ κανόνος, idet det efterstillede μέτρου 

da skal tydeliggøre dets egentlige betydning, BDR 294,5 + A 

9; ἐφικνέομαι, ”kommer til nogen” + gen. (også i v. 14), her 

aor. inf. 14 ὑπερεκτείνω, hap. leg. ”strækker sig ud over”. 

15 μεγαλύνω, ”gør stor” (Matt 23,5), overført: ”lovpriser”; 

jf. Fil 1,20 og Luk 1,46 (BW 2); εἰς περισσείαν, ”til overmål”. 

 16 ὑπερέκεινα, subst. adverbium: ”derudover”, BDR 266 A 

1; εὐαγγελίσασθαι medium med aktiv betydning, BDR 309. 

I οὐκ ἐν ἀλλοτριῳ ... καυχήσασθαι gælder nægtelsen det 

umiddelbart følgende led, ikke infinitiven, BDR 429,3; εἰς + 

205; τὰ ἕτοιμα, ”det, der er rede, i orden, klart” (BW 1). 

 

11 1 ὄφελον, ønskepart. ved uopfyldelige ønsker: ”Gid!” 

BDR 359,1; ἀνέχω, ”udholder, finder sig i”, her impf. med.; 

ἀφροσύνη, ἡ, ”tåbelighed, vanvid” (foruden de tre gange 

her, i NT kun Mark 7,22). 2 ζηλόω τινά, ”er ivrig med hen-

syn til”; ἁρμόζω, hap. leg., ”sammenføjer, forlover med – 

med. i st. for aktiv, se BDR 316 A 2; ἀγνός, ”ren”; inf. παρα-
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στῆσαι er final. 3 ἐξαπατάω, ”forfører”; φθείρω, ”ødelæg-

ger, fordærver”, her aor. konj. pass.; ἀγνότης, ”renhed” 

(også 6,6); ἀπό betegner her adskillelsen fra, BDR 211,2 + A 

2. 4 ὃ οὐκ, “som ikke = end den”. 5 ὑστερηκέναι, perf. me-

dium med præsens betydning; styrer genitiv; ὑπερλίαν, 

adv. med adjektivisk betydning, ”overmåde” (også 12,11). 6 

ἀλλά, her i betydningen ”så dog”, se BDR 448,6; ἐν πᾶσιν 

εἰς ὑμᾶς, ”blandt alle til jer”, eller neutr.: ”i enhver hen-

seende og i alle ting”; jf. Fil 4,12; φανερόω, ”gør klart”, obj. 

er understået. 8 συλάω, hap. leg., ”berøver, udplyndrer”; 

ὀψώνιον, τό, ”sold, betaling”. 9 καταναρχάω, ”falder til 

last, ligger til byrde” (også 12,13.14(16)); προσαναπληρόω, 

”udfylder” (også 9,12); ἀβαρής, hap. leg., ”ikke til last”. 10 

ὅτι efter bekræftelsesformel: ”så”, BDR 397 A 7; φράσσω, 

”tillukker, stopper, bringer til tavshed”. 12 Den anden ἵνα-

sætning er næppe afhængig af ποιήσω, men derimod af 

ἀφορμήν; ἐν ᾧ = ἐν τούτῳ, ᾧ: ”i det, som de roser sig af, at 

blive fundet ligesom også vi.” Kort og godt: Paulus skal nok 

vogte sig for at optræde, som de gør. 1. pers. plur., fordi der 

er tale om apostelværdigheden. 13 ψευδαπόστολος, hap. 

leg.; δόλιος, hap. leg. ”svigagtig, snu”. 14 θαύμα, τό, ”un-

der” (også Apok 17,6). 15 εἰ, her: ”om”, BDR 454,1 + A 1. 16 

μή + konj. udtrykker det prohibitive, se BDR 364,4 + A 4;  εἰ 

δὲ μὴ γε, her ”i modsat fald”, se BDR 376,2 + A 6; κἄν ind-

leder en koncessivsætning: ”i det mindste”, BDR 374 + A 6. 

17 ὑπόστασις, her: “tilstand”. 20 καταδουλόω, ”gør til sla-

ver, slavebinder”, i NT også Gal 2,4; ἐπαίρω, med. “optræ-

der indbildsk, storagtigt”. 21 κατὰ ἀτιμίαν, “med skam” 

(må jeg sige); ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήκαμεν = ὡς ἡμῶν ἠσθε-

νηκότων, se BDR 396,2 + A 6; ἐν ᾧ = ἐν τούτῳ, ἐν ᾧ. 23 

παραφρονέω, hap. leg. ”er vanvittig”; ved ὑπέρ er under-

forstået αὐτούς, eller det står adverbielt: ”i højere grad”, 
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BDR 230 A 3. Eller det skal opfattes eksklusivisk: ”Nej, men 

det er jeg!”; περισσοτέρως, ”større, mere”; ὑπερβαλλόν-

τως, hap. leg., ”i højere grad”; θάνατος, her: ”dødsfare” 

(BW 1c). 24 παρά, ”på nær, foruden”. 25 ῥαβδίζω, ”slår 

med stok” (også Acta 16,22); ναυαγέω, ”lider skibbrud” 

(også 1 Tim 1,19); νυχθήμερον, hap. leg., ”nat og dag”. 26 

Dativerne i det følgende, hvor Paulus begynder på ny, er in-

strumentale; ὁδοιπορία, ”vandring, rejse” (også Joh 4,6). Ge-

nitiverne er ophavsgenitiver (jf. ἐξ); γένος, τό, ”folk”; ψευδ-

άδελφος, også Gal 2,4. 27 μόχθος, ”besvær, møje, slæb” 

(også 1 Thess 2,9; 2 Thess 3,8); ἀγρυπνία, ”nattevågen” (jf. 

6,5); δίψος, τό, hap. leg., ”tørst”; νηστεία, her ”mangel på 

føde”; ψῦχος, τό, ”kulde”. 28 χωρὶς τῶν (γινομένων), 

”bortset fra disse (hændelser)”; παρεκτός, adv., ”derud-

over”; ἐπίστασις, ”opmærksomhed”, her: ”tilstrømning, til-

løb” (også Acta 24,12). 29 πυρόω, ”brænder”, her overført. 

32 ἐθνάρκης, hap. leg., ”folkefyrste”, her: ”statholder”; πιά-

ζω, ”pågriber”. 33 θύρις, ”vindue” (også Acta 20,9); σαργά-

νη, hap. leg., ”kurv”; χαλάω, ”sænker ned”. 

 

12 1 συμφέρον, part. neut. af συμφέρω, ”gavnligt”; der er 

underforstået et ἐστιν. 2 ἁρπάζω, ”bortriver, bortrykker”.  4 

παράδεισος, i NT kun her og i Luk 23,43 samt Apok 2,7; 

ἄρρητος, hap. leg., ”uudsigelig”. 6 φείδομαι, her: ”giver af-

kald” (BW 2); λογίζομαι εἰς, her: ”godskriver, krediterer”, 

se BDR 145,2 + A 4. 7 καί-explicativum (BDR 442,9b) efter-

fulgt af instrum. dativ, idet v. 7c kan knyttes til v. 6b; det 

kan også knyttes til det følgende (sål. DO), hvorved dog διό 

kommer til at volde vanskeligheder; ὑπερβολή, ”overmål, 

overvældende storhed”; ὑπεραίρομαι, ”er indbildsk” (også 

2 Thess 2,4); σκόλοψ, hap. leg., ”torn”; κολαφίζω, ”slår i 

ansigtet”, måske blot: ”mishandler”. 8 ἀφίστημι, ”hører op, 
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viger bort” (intrans. aor. konj. med.). 9 ἀρκέω, ”er nok, til-

strækkelig”, kun her hos Paulus; ἡδέως, ἥδιον, ἥδιστα, 

”gerne”; μᾶλλον, ”hellere”; ἐπισκηνόω, hap. leg., ”tager 

bolig hos”. 10 εὐδοκέω, her: ”er tilfreds med, glad for”; 

ὕβρις, pass. ”mishandling” (BW 2). 11 ὤφειλον, af ὀφείλω, 

”er skyldig, bør, skal”, her imperf. om det uopfyldte (BDR 

358,1 + A 2). 12 ἐν πασῄ ὑπομονῄ er en dativus modi (BDR 

198), ikke instrumentalis. 13 ἡττ(σσ)άομαι, ”står tilbage for” 

(også 2 Pet 2,19); ὑπέρ, her lig ἤ, ”end” (BW s.v. 2); 

καταναρκάω, ”ligger til last” (også 11,9 og 12,14). 15 δαπα-

νάω, ”giver ud, betaler for”; ἐκδαπανάω, hap. leg., ”ofrer 

sig helt”; ἥσσων, ”ringere, svagere”, her neutr som adv. 

“mindre”. 16 ἔστω, imp. med koncessiv betydning, ”lad 

være”, BDR 387,1; καταβαρέω, hap. leg., ”volder besvær, 

ligger til byrde”; πανοῦργος, hap. leg., ”listig, forslagen”. 17 

τινα ὧν = τοῦτων οὕς, BDR 467 A 2.  18 ἴχνος, τό, ”fod-

spor”, her overført ligesom i Rom 4,12; 1 Pet 2,21. 19 πάλαι, 

”allerede længe”, BW s.v. 2a.  20 μή πως er stadig afhængig 

af φοβοῦμαι; ἐριθεία, betydning omdiskuteret, ”egennytte, 

intrige”, BW: ”Ausbrüche von Selbstsucht”; ψιθυρισμός, 

hap. leg., ”ørentuderi, hvæsen”; φυσίωσις, hap. leg., ”op-

blæsthed”; ἀκαταστασία, ”oprør, uro”, vel her om forhold i 

menigheden.  21 πενθέω, her intrans. ”sørger, får sorg”; 

προαμαρτάνω, ”syndet tidligere” (også 13,2); μή = οὐκ; 

μετανοέω, ”skifter sind, gør bod”; ἐπί om grunden, BDR 

235,2 + A 4; ἀσέλγεια, ”tøjlesløshed”; ᾗ, relativ attraktion. 

 

13 1 καί-alternativum, BDR 442,9. 2 I εἰς τὸ πάλιν står εἰς 

overført: ”igen”, BDR 206,1 + A 1. 3 δοκιμή, ἡ, ”bevis, prø-

ve”. 4 καὶ γάρ: ”for”; καὶ γάρ εἰ: ”skønt”, BDR 452,3 + A 4; 

ἀλλά, ”så dog”, BDR 448,5 + A 6. 5 πειράζω, ”prøver, stiller 

på prøve” (BW 2a), dvs. her nærmest ensbetydende med 
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δοκιμάζω; εἰ μήτι, ”hvis ikke”, BDR 376,1b; ἀδόκιμος, ”som 

ikke består prøven”. 9 κατάρτισις, hap. leg., ”befæstelse”. 

10 ἀποτόμως, hap. leg., ”strengt”; χράομαι, ”går frem, går 

til værks” (BW 2; også 1,17); καθαίρεσις, også 10,4.8, 

”nedrivning”. 11 λοιπόν, ”i øvrigt”; παρακαλέομαι, ”lader 

sig trøste, formane”; τὸ αὐτὸ φρονέω, ”er sindet på det 

samme, er enig” (også Rom 12,16; 15,5; Fil 2,2; 4,2); εἰρη-

νεύω, ”holder fred” (også Mark 9,30; Rom 12,18; 1 Thess 

5,13). 


