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SPROGLIGE OG GRAMMATISKE NOTER 

Ved Mogens Müller 

 
WB = Walter Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch  zu den Schriften 

des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, Berlin: de 

Gruyter, 6. Aufl. 1988. 

 

BDR = Friedrich Blass/Albert Debrunner und Friedrich Rehkopf, 

Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen: Vandenhoeck 

& Ruprecht, 17. Aufl. 1990.  

 

Kapitel 1 

4 ἐξαιρέω, her i med. i betydningen ”udfrier”, BW 2a. 6 

μετατἰθημι har i med. betydningerne ”vender sig væk”, 

”skifter over til”, ”falder fra”, BW 2b; eneste eksempel med 

denne betydning i NT; præsens angiver her den ikke 

afsluttede handling – det er noget, de er i færd med, og 

som Paulus selvfølgelig håber at kunne standse. 7 ἄλλο har 

ikke en anden betydning end ἕτερον og står her pleonas-

tisk som overgang til det følgende, BDR 306,4 + A8; εἰ μή = 

πλὴν ὅτι, ”uden at” her i betydningen ”men”, BDR 376 og 

448,8; ταράσσω, ”slår”, her: ”forvirrer”, BW 2; μεταστρέ-

φω, ”fordrejer”, ”forvandler til sin modsætning”, i NT kun 

her og Acta 2,20 (og som v.l. Jak 4,9). 8 παρά med akk. har 

her betydningen ”i modstrid med, i modsætning til”, BW 

s.v. III,6; ἀνάθεμα, ”det, der er forbandet”. 9 προεῖπον, 

defekt aor. 2 til προλέγω, her perf. ”har i forhold til tiden 

nu tidligere sagt”, BW s.v. 2. 10 πείθω, ”overtaler, besnak-

ker” eller ”får over på sin side”, BW hhv. 1b og c; ἄρέσκω, 

”behager”, her impf. de conatu; εἰ + irreal ind. i første og 

ἄν + ind i anden sætning, BDR 360,1 + A1 og 3. 11 γνω-

ρίζω, ”bekendtgør”. 12 παραλαμβάνω, her i sin tekniske 

betydning ”modtager”, nemlig en tradition. 13 ἀναστρο-

φή, ”opførsel”, ”vandel”; ὁ Ἰουδαϊσμός om jødedommen 

optræder i NT kun her og i v. 14, men er kendt fra 2. og 4. 
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Makk samt en synagogeindskrift; κατ’ ὑπερβολήν, ”til 

overmål”; πορθέω, ”ødelægger”, ”tilintetgør”, i NT kun 

her samt v. 23 og Acta 9,21; impf. de conatu. 14 προκόπτω, 

”gør fremskridt”; ὑπέρ har her komparativ betydning, 

”mere end”, BW 2; συνηλικιώτης, hap. leg., ”jævnaldren-

de”; γενός, her ”folk”, ”nation”, BW 3; περισσοτέρος kan 

enten forstås komparativt ”mere” (sål. BW s.v. 1), eller 

elativisk ”særdeles”; ὁ ζηλωτής, ”en ivrer”, ”en nidkær”, 

optræder i NT seks gange i denne betydning og to gange 

som tilnavn til apostlen Simon (Luk 6,15; Acta 1,13); πατρι-

κός, hap. leg., ”fædrene”; παράδοσις, teknisk term for 

”overlevering”. 15 εὐδοκέω, ”har behag i”, ”beslutter”; 

ἀφορίζω, ”udskiller”, her ”udvælger”, ”bestemmer for”, 

BW 2; κοιλία, ”(moder)liv”; διά, ”gennem”, ”i kraft af”. 16 

Inf. ἀποκαλύψαι er styret af εὐδόκησεν; προσανατίθημι, i 

NT desuden Gal 2,6, her med dat. ”rådfører sig med”, BW 

2; ἀνέρχομαι, i NT kun her og det følgende vers samt Joh 

6,3, ”går op”. 18 ἱστορέω, hap. leg., ”besøger med det 

formål at lære at kende”. 19 εἰ μή kan forstås både inklu-

sivt (”ud over”) og eksklusivt (”men”), og det sidste er her 

mest nærliggende; 20 ἐνώπιον, her uegentligt: ”for Guds 

ansigt”, BW 2b. 21 κλίμα, i NT desuden 2 Kor 11,10; Rom 

15,23, ”landområde”. 22 τῷ προσώπῳ, ”med hensyn til 

ansigtet, personligt”, BW s.v. 1b. 24 ἐν ἐμοί, ”med henblik 

på mig”. 

 

2 1 διά, her ”efter”, BW I,2. 2 κατ’ ἰδίαν, ”for sig selv”, BW 

4; δοκέω, intrans. ”synes”, ”gælder for”, ”anses for”, her 

subst. part., ”de ansete”, BW 2b; μὴ πώς indfører her et 

indir. spørgsmål med ind., ”om jeg løber eller har løbet”, 

BW 2; εἰς κένον, ”forgæves”, ”til ingen gavn”, BW 2ab; 

τρέχω, δραμοῦμαι, ἔδραμον, ”løber”, overført ”har an-

strengt mig”, BW 2. 3 ἀναγκάζω, ”tvinger”; περιτέμνω, 

”omskærer”. 4 παρείσακτος, hap. leg., ”indsnegen”; ψευδ-

αδέλφος, i NT kun her og 2 Kor 11,26, ”falsk broder” i 

overført forstand; παρεισέρχομαι, ”sniger sig ind”, ”træn-
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ger ind på uærlig vis”, BW 2; eneste anden forekomst i NT, 

Rom 5,20, ”kommer til”, ”kommer ind ved siden af”; κατα-

σκοπέω, hap. leg., ”belurer”, ”udspionerer”; ἐλευθερία, 

”frihed”; καταδουλόω, i NT desuden 2 Kor 11,20, ”knæg-

ter”, ”gør til slave”. 5 πρὸς ὥραν, her i betydningen ”en 

kort tid”, ”et øjeblik”; εἴκω, hap.leg., ”giver efter”, ”viger”; 

¨η ὑποταγή, ”underkastelse”, ”underordnen”; διαμένω, 

”står fast”, ”holder ud”, ”forbliver”. 6 διαφέρω, intrans., 

”adskiller sig ikke for mig”, ”er mig ligegyldigt”, BW 2c; 

προσανατίθημι, ”pålægger yderligere”, BW 1; foruden 

Gal. 1,16 kun her i NT. 7 τοὐνάντιον = ἐναντίον med art. i 

adv. betydning ”tværtimod”, BW s.v. ἐναντίον 2; ἀκροβυ-

στία, ”forhud”, abstractum pro concreto, obj. gen. i lighed 

med ἡ περιτομή, hvor evangelium er underforstået. 8 

ἐνεργέω, ”er virksom”. 9 χάρις, her ”nådegave”; στύλος, 

”søjle”, i NT også Apok 10,1, her overført; δεξίος, højre, 

her abs. med underforstået ”hånd”, BW 2; ἵνα i stedet for 

ὥστε, BDR 391 A12. Et verbum er underforstået. 10 πτώ-

χος, ”fattig” α’τὸ τοῦτο, adv., ”netop dette”, BDR 290,5 + 

A6; for betoningens skyld fremrykker P. ”de fattige”, 

således at ἵνα-sætningen efterstilles, BDR 475,1 + A1; 

σπουδάζω, ”er ivrig for”, ”bestræber sig”. 11 ἀνθίστημι + 

dat., ”træder op imod”, BW 1; καταγινώσκω, i NT ellers 

kun 1 Joh 3,20.21, ”beskylder”, her ”dømmer”. 12 συν-

έσθιω, ”spiser, holder måltid sammen med”. 13 συνυπο-

κρίνομαι, hap. leg., ”hykler sammen med”; συναπάγω, i 

pass. ”bliver revet væk sammen med”; ἡ ὑποκρίσις, ”hyk-

leri”, her dat. causa. 14 ὀρθοποδέω, hap.leg., vandrer ret; 

πρός, ”i overensstemmelse med”, BW III,d; ἐθνικῶς, hap. 

leg., ”på hedningevis”; Ἰουδαϊκῶς, hap.leg., ”på jødisk 

vis”; Ἰουδαΐζω, hap.leg, ”lever efter jødisk skik”. 15 φύσει, 

henseendes dativ, BDR 197,2. 16 δικαιόω, ”gør retfærdig”; 

ἐὰν μή, her i den sjældne betydning ”undtagen”, BDR 376 

A2; ἐπιστεύσαμεν, aor. ”er kommet til tro”; οὐ … πᾶσα 

σάρξ, ordret: ”ikke alt kød”, dvs. ”intet kød/menneske”. 17 

εὑρίσκω, ”finder”, her aor. pass.; εἰ + ind., ”når”; ἆρα, 
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spørgeartikel, ”mon”, BDR 440 A2; μὴ γένοιτο optræder 

hos Paulus 13 gange og altid som svar på et spørgsmål; den 

benægtede optativ udtrykker en besværgende afvisning: 

”Det må ikke ske/være sådan”, BDR 384 + A2. 18 καταλύω, 

”nedbryder”, οἰκοδομέω, ”opbygger”, her εἰ + ind. kan for-

stås som realis, BDR 372, 1a + A 1; ὁ παραβάτης, ”overtræ-

der”, ”synder”, for den dobbelte akk., BDR 157,4, sammen 

med συνιστάνω, ”fremstiller”, ”viser”, BW 1c. 19 συσταυ-

ρόω, her og i Rom 6,6 i overført betydning: ”korsfæstet 

sammen med”, BW 2. 21 ἀθετέω, ”ophæver”, ”erklærer for 

ugyldig”; δωρεᾶν, ”forgæves”, BW 3. 

  

3 1 ἀνόητος, ”uforstandig”; βασκαίνω, hap. leg., ”forhek-

ser”; προγράφω, ”foreskriver”, ”maler for øjnene”, BW 3. 2 

ἀκοή, her ”meddelelse”, ”budskab”, ”prædiken”, BW 2b. 3 

ἐνάρχομαι, i NT kun her og Fil 1,6, ”begynder”; ἐπιτελέω 

”fuldender”, BW 1. 4 πάσχω, ”lider”, her ”erfarer”, BW 1; 

εἰκῆ, ”forgæves”, ”uden grund”. 5 ἐπιχορεγέω, ”skæn-

ker”, BW 2. 6 καθώς optræder her elliptisk og ikke som 

indledning til en sammenligning, ”ligesom Abraham:” 8 

προοράω, ”forudser” med henblik på fremtiden, BW 2; 

προευαγγελίζομαι, hap. leg., ”forkynder det gode bud-

skab forud”; πιστός, her ”troende”, BW 2; 10 κατάρα, ”for-

bandelse”; ἐπικατάρατος, i NT kun her, v. 13  (citat fra 

Deut 27,26 LXX) samt i ms D til Luk 6,4, ”forbandet”; ἐμμε-

νέω, her med dat., ”holder fast ved”, BW 2; δῆλος, ”åben-

bart”. 13 ἐξαγοράζω, ”løskøber”. 14 εὐλογία, ”velsignel-

sesgave”, BW 3b. 15 ὅμως, i NT kun her, 1 Kor 14,7 og Joh 

12,42, ”alligevel”, eller måske bedre ”på samme måde”, 

eller ligefrem ”også”, BDR 450,2 + A2; κυρόω, i NT kun her 

i betydningen ”gør retsgyldigt”, BW 1 og i 2 Kor 2,8 i be-

tydningen ”beslutter sig for”, BW 2; διαθήκη, ”testamen-

te”; ἀθετέω, ”erklærer ugyldig”, ”sætter ud af kraft”, BW 

1; ἐπιδιατάσσομαι, hap. leg., ”forsyner med en tilføjelse”. 

16 ἐπαγγελία, ”forjættelse”. 17 προκυρόω, hap. leg. ”for-

ud gør retsgyldigt”; ἀκυρόω, i NT desuden i Mark 7,13 = 
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Matt 15,6, ”gør ugyldig”, ”sætter ud af kraft”. 18 χαρίζο-

μαι + dat., ”viser sig nådig imod”, BW 3; pf. udtrykker her 

den vedvarende betydning, BDR 342,3. 19 ti kan både stå 

med prædikativ betydning, ”hvad”, eller med adverbiel 

betydning, ”hvorfor, hvorledes”, BDR 299; παράβασις, 

”overtrædelse”; χαρίν, akk. af χάρις, som er blevet til en 

præp. med gen., BDR 216,1, som både kan angive målet: 

”for … skyld” og ”på grund af”, BW 1 og 2; διατάσσω, 

”forordner”, μεσίτης, ”mellemperson”, ”formidler”. 21 

ζῳοποιέω, ”levendegør”; ὄντως, ”i sandhed”, ”virkelig”; 

ἂν ἦν, irreal indikativ i en hypotetisk sætning om loven, 

BDR 360 + A 1. 22 συνκλείω, ”indeslutter”, ”sammen-

slutter”, i egentlig betydning i Luk 5,6, i uegentlig betyd-

ning de tre steder, det forekommer hos Paulus, nemlig 

foruden her og i v. 23 også Rom 11,32. 23 φρουρέω, ”be-

vogter”, her vel ”holder i fangenskab”, BW 2. 24 παιδα-

γωγός, foruden her og i v. 25 også 1 Kor 4,15, ”opdrager”, 

”tugtemester”. 27 ἐνδύω, ”iklæder”, med. ”ifører sig”. 28 

ἔνι gl. form for ἔνεστιν, i NT alene i benægtet form, ”er 

ikke”; ἄρσην, -en, ”mandlig”; θῆλυς, -εια, -υ, ”kvindelig”; 

κληρονόμος, ”arving”. 

  

4 1 νήπιος, ”spæd”; οὐδέν, henseendes akk. 2 ἐπίτροπος, 

her ”formynder”, BW 3, de to andre steder i NT, Matt 10,8 

og Luk 8,3, ”forvalter”, BW 1; οὀκονόμος, ”forvalter”, BW 

1a; προθεσμία, hap. leg., ”fastsat dag”, ”termin”. 3 στοι-

χεῖον, ”elementarånder”, ”magter”. 4 πλήρωμα, ”fylde”; 

ἐξαποστέλλω, om en person, ”udsender”, BW 1ab; γίνο-

μαι, ”bliver født”, BW 1a. 5 υἱοθεσία, ”antagelse i barns 

sted”, ”erhvervelse af sønnekår”; ἀπολαμβάνω, ”modta-

ger”, BW 1. 8 φύσει, henseendes dat. 9 ἄνωθεν, ”forfra”, 

”igen”, BW 3. 10 παρατηρέω, ”overholder”, BW 3; ὁ μήν, -

ος, ”måned”; ἔνιαυτός, ”år”, her måske sabbatsår eller 

særlige årsdage, BW 3. 11 κοπιάω, ”slider”, ”har møje 

med”, BW 2, her konstrueret med ind., fordi μή πως retter 

sig mod noget, der i givet fald allerede er sket, BDR 370. 13 
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ἀσθένεια, ”svaghed”; τὸ πρότερον behøver ikke at betyde 

det første af to (besøg), men kan også oversættes ”den-

gang”, BW s.v. 1bβ. 14 ἐξουθενέω, ”ringeagter”; ἐκπτύω, 

hap. leg., ”spytter ud” som tegn på afvisning, fx for at 

afværge onde ånder. 15 μακαρισμός, i NT kun her og Rom 

4,6.9, ”saligprisning”, her den stemning, hvori de priste sig 

selv salige; ἐξορύσσω, i NT kun her og Mark 2,4, ”graver 

ud”, her ”river ud”. 16 ἐχθρός, ”fjende”; ἀληθεύω, i NT 

kun her og Ef 4,15, ”taler sandhed”. 17 ζηλόω, med akk. 

”er ivrig for”; ἐκκλείω, i NT kun her og Rom 3,27, ”ude-

lukker”, her i betydningen ophævelse af et fællesskab. 18 

τῷ παρείναι, subst. inf., BDR 399 A2. 19 ὠδίνω, i NT 

desuden v. 27 og Apok 12,2, ”føder med smerte”, ”er i 

veer”; μορφόω, hap. leg, ”former”, pass. ”vinder skikkel-

se”. 20 ἤθελον, ind. impf. + inf. i ønskesætning, BDR 359,2; 

ἀλάσσω, ”forandrer”; ἀπορέω, ”er i vildrede” + ἐν, ”på 

grund af”. 22 παιδίσκη, ”tjenestepige”, ”slavinde”. 24 

ἀλληγορέω, hap. leg., ”taler i billeder, i allegori”. 25 συ-

στοιχέω, hap. leg., ”svarer til”. 27 εὐφραινέω, ”fryder”, 

pass. ”fryder sig”; στεῖρα, ”ufrugtbar”; τίκτω, ”føder”; 

ῥήγνυμι, ”bryder ud”, BW 2; βοάω, ”råber”, ”jubler”, BW 

1; ἔρημος, ”ensom”, BW 1b. 

 

5 1 στήκω, egtl. ”står”, overført: ”står fast”; ἐνέχω, pass. 

”underkaster sig”. 4 καταργοῦμαι ἀπὸ τινος, ”bliver løst 

fra forbindelsen med en”, BW 3. 5 ἀπεκδέχομαι, ”af-

venter”. 7 ἐγκόπτω, ”hindrer” + akk., BDR 152 A5. 8 ἡ 

πεισμονή, hap. leg., ”overtalelse”; ζυμόω, ”gennemsyrer”. 

10 πείθω, perf. med præsensbetydning, ”er overbevist”; 

φρονέω, ”er sindet/tænker på”. 12 ὄφελον optræder i NT 

som partikel til at udtrykke det uopfyldelige ønske, ”gid”, 

BDR 359,1; ἀποκόπτω, ”kastrerer”, BW 2; ἀναστατόω, i 

NT desuden Acta 17,6, 21,38, ”opvigler”, ”bringer i oprør”, 

”foruroliger”. 13 μόνον μή, ”blot ikke” uden verbum, BW 

III,6; ἀφορμή, ”anledning”, ”påskud”. 14 ἀγαπήσεις – fut. 

ind. optræder i GT’s lovsprog i strikte påbud og forbud, 
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hvad der overtages i NT, BDR 362. 15 δακνύω, hap.leg., 

”bider”, egtl. om fx slanger, men her overført; κατεσθίω, 

”fortærer”, ”sluger”; ἀναλίσκω, i NT kun her og Luk 9,54, 

”fortærer”. 16 περιπατέω, ”vandrer”, her i overført betyd-

ning; οὐ μή + konj. om benægtelse af noget fremtidigt, BDR 

365. 17 ἀντίκειμαι, ”ligger i strid”. 19 ἀκαθαρσία, ”uren-

hed”; ἀσέλγεια, ”tøjlesløshed”, ”svælgeri”. 20 εἰδωλα-

τρεία, ”afgudsdyrkelse”; φαρμακεία, i NT også Apok 

18,23, ”magi”, ”trolddomskunst”; θύμος, ”hidsighed”; ἐρι-

θεία, ”egennytte”, ”selviskhed”; διχοστασία, i NT kun her 

og Rom 16,17, ”splittelse”; μέθη, i NT også Luk 21,34; Rom 

13,13, ”beruselse”, ”drikkeri”; κῶμος i NT også Rom 13,13; 

1 Pet 4,3, ”smovseri”, ”frådseri”. 22 χρηστότης, ”venlig-

hed”, ”mildhed”; ἀγαθωσύνη, i NT også Rom 15,14; Ef 5,9; 

2 Thess 1,11, ”retskaffenhed”, ”godhed”; πίστις, her ”tro-

fasthed”, ”tilforladelighed”, BW 1a; πραΰτης, ”sagtmodig-

hed”; ἐγκρατεία, i NT også Acta 24,25; 2 Pet 1,6(bis), 

”afholdenhed”, ”selvbeherskelse”. 24 πάθημα, ”liden-

skab”, BW 2. 25 στοιχέω, ”vandrer”, ”er i samklang med” 

26 κενόδοξος, hap. leg., ”ude på tom ære”, ”pralerisk”; 

προκαλέω, hap.leg., ”udfordrer”; fφθονέω, hap. leg., 

”misunder”. 

 

6 1 προλαμβάνω, ”griber”, BW 2b; παράπτωμα, kun her i 

Gal., ”synd”, ”overtrædelse”; καταρτίζω, ”tilretteviser”, 

BW 1; σκοπέω, ”giver agt på”, ”ser til”. 2 βάρος, ”last”, 

”byrde”, her overført; ἀναπληρόω, ”opfylder”, BW 2. 3 

φρεναπατάω, hap. leg., med ἑαυτόν, ”bedrager sig selv”. 

5 φορτίον, ”byrde”. 6 κοινόω, ”er fælles om”, ”deler”; κατ-

ηχέω, her ”underviser”. 7 πλανάω, ”farer vild”; μυκτη-

ρίζω, hap. leg., ”rynker næse af”, ”spotter”; σπείρω, ”sår”; 

θερίζω, ”høster”. 9 ἐγκακέω, ”bliver træt”, BW 1; ἐκλύω, 

pass. ”bliver træt, udmattet”. 10 οἰκεῖος, ”husfælle”, her 

”trosfælle”, BW 2. 11 πηλίκος, korrelativpron. ”hvor 

stor?”, i NT kun her og Hebr 7,4. 12 εὐπροσωπέω, hap. 

leg., ”har et godt udseende”, ”gør indtryk”. 16 κανών, 
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”rettesnor”, ”regel”, BW 1; de tre andre forekomster i NT i 

2 Kor 10,13.15.16 har det en anden betydning. 17 τοῦ λοι-

ποῦ, adv. brug, ”i øvrigt”, ”for fremtiden”, BW 3aβ; παρ-

έχω, ”forårsager”, ”volder”, BW 1c. 


