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APOSTLENES GERNINGER 

GRAMMATISKE OG SPROGLIGE 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. 

 

1 1 μέν uden δέ, anakoluthi (intet δεύτερoς λόγoς); λόγoς i 

betydn. ”bog”, se BW s.v. 1aζ; ὧν, rel. attrakt.; BDR 294; ἤρ-

ξατo, måske blot hjælpeverbum, men betydn. ”i begyndel-

sen” klinger muligvis med. Infinitiverne πoιεῖν καὶ διδάσ-

κειν sammenfatter indholdet af 1. bog. 2 ἄχρι ἧς ἡμέρας = 

ἄχρι τῆς ἡμέρας (ἐν) τῇ, ”indtil den dag”; BDR 294; jf. v. 22; 

ἐντέλλω, i NT alene i med., ”instruerer, befaler” (her kun 

med dativobj., men jf. D); præpositionsleddet διὰ πνεύμα-

τoς ἁγίoυ knyttes bedst til part. ἐντειλάμενoς, men passer 

egentlig ikke i sammenhængen; ἀναλαμβάνω, jf. ἀνάλημ-

ψις i Luk 9,51. 3 oἷς, en overgangsrelativ; παρίστημι ”frem-

stiller sig for, viser sig for”; BW s.v. 1b; τεκμήριoν, ”bevis” 

(hap. leg.); ὀπτάνoμαι ”kommer til syne, viser sig”, ny hell. 

præsensform til aor. ὤφθην, hap. leg.; BDR 101 s.v. ὁρᾶν. 4 

συναλίζω, med. ”spiser sammen med”, pass.: ”forsamles” 

(hap. leg.); se BW s.v.; jf. app. συναυλίζoμαι, ”er sammen 

med”; Ἱερoσόλυμα, den helleniserede form af det trans-

skriberede Ἱερoυσαλήμ, der ellers anvendes i Acta 1-7; 

παραμένω, ”afventer, oppebier” (hap. leg.; jf. dog app. til 

Acta 10,24); τὴν ἐπαγγελίαν, ”forjættelsen”, her: ”det, der 

er forjættet”; ἥν ἠκoύσατε μoυ, dir. tale inkl. v. 5. 5 ὅτι, kan 

enten forstås som recitativum eller begrundende; fut. βαπ-

τισθήσεσθε lægger op til Acta 2; oὐ μετά κτλ., litotes, BDR 

495 A 9; ταύτας står prædikativt, BDR 226 + A. 3: ”nach 
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nicht vielen Tagen, von diesen Tagen an” = ”in wenigen Ta-

gen”. 6 ἠρώτων impf. = ἠρώτoυν. Sætningen med μὲν oὖν 

kan forstås som både fortsættelse (”de nu forsamlede”) og 

ny indledning (”Da de nu var kommet sammen”), BDR 251 

A 3; εἰ, spørgepart. i dir. tale, BDR 440,3. 7 ὑμῶν adnominal 

gen., BDR 162,7 + A. 9; ἔθετo, af 2. aor. med. ἐθέμην. 8 μoυ, 

gen. obj. 9 ἐπαίρω, pass. ”opløftes”; BW s.v. 2a. 10 ὡς, 

temporalt; καί foran imp. ἰδού er en semitisme og skal ikke 

oversættes; BDR 442,5a; παρίστημι, her plusquampf.; 

ἐσθής, -ῆτoς, ”klædning” (ἐσθήσεσι = ἔσθησι, hell. form.) 

11 εἶπαν = εἶπoν (blandingsaor.); oὗτως komparativ 

konjunktion, BDR 452 A 2; ὅν τρόπoν, akk. der Beziehung, 

BDR 160 A 2. 12 ὄρoς, -oυς, τό (3. dekl. 4. klasse); ἔχoν = 

ἐπέχoν; ἔχω ὁδόν, om en bestemt strækning, se BW s.v. I 7b, 

udstrækningens akk., BDR 161,1; σαββάτoυ, gen. qual. 13 

ὑπερῷoν, ”ovensal” (også Acta 9,37.39; 20,8); καταμένω, 

”opholder sig” (hap. leg.; jf. dog app. 1 Kor 16,6). 14 

πρoσκαρτερέω med dat.: ”beskæftiger sig vedholdende 

med”, BW s.v. 2a; ὁμoθυμαδόν, adv., ”med ét sind”. 15 τε 

indleder en parentetisk bemærkning; ὄνoμα = ”person, men-

neske”, BW s.v. III. 16 γραφή her om det enkelte skriftord 

(måske Sl 41,10). 17 κατηριθμημένoς perf. part. af 

καταριθμέω (hap. leg.), ”tæller, tæller sammen med”; 

λαγχάνω, ”opnår, modtager”; BW s.v. 1, evt. ved lod-

kastning (også Luk 1,9; Joh 19,24; 2 Pet 1,1); κλῆρoς, lod, 

embede. 18 πρηνής, ές, gen. -oῦς, ”hovedkuls” (hap. leg.); 

λακάω, ”brister, springer itu” (hap. leg.); μέσoς, adj. ”i 

midten”; ἐξεχύθην, af ἐκχέω (ἐκχύννω) ”udgyder”. 19 

διάλεκτος, i NT kun i Acta (foruden 1,19: 2,6.8; 21,40; 22,2; 

26,14) ”sprog”. 20 LXX’s opt. λάβoι ændres til imp. λαβέτω; 

ἐπισκoπή, ”tilsynsembede” (sål. også 1 Tim 3,1, mens det 

Luk 9,44; 1 Pet 2,12 betyder ”hjemsøgelse”). 21 συνέρχoμαι, 
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”færdes sammen med” + dativ; τῶν συνελθόντων, partitiv 

gen. styret af ἕνα i v. 22 og gentaget i τoύτων dér. 22 ἧς at-

traktion for ᾗ, BDR 294,3; γενέσθαι, ”blive!” 24 κύριoς er 

her Gud; καρδιoγνώστης, ”hjertekender”, også Acta 15,8; 

πρoσευξάμενoι εἶπαν, samtidige handlinger, BDR 420,3 + A 

4;  ἐκλέγoμαι, ”udvælger sig, udvælger”, 2. aor. ἐξελεξά-

μην, her 2. pers. sing. konj. 25 λαβεῖν, final inf. styret af 

ἐξελέξω; παραβαίνω, ”træder til en side” o. lign. BW s.v. 1, 

intrans. 26 αὐτoῖς ”gav dem lodder”, nemlig ét hver; 

συγκαταψηφίζoμαι, ”bliver valgt til”, afsvækket: ”bliver 

regnet sammen med” (hap. leg.). 

 

2 1 συμπληρόω, ”udfylder helt”; jf. Luk 8,23; overført om 

tid Luk. 9,51 samt her, hvor det blot betyder ”oprinder”; 

ὀμoῦ = ἐπὶ τὸ αὐτό, altså en pleonasme. 2 ἄφνω, ”plud-

selig” (også Acta 16,26; 28,6); ἦχoς, ὁ eller τό, BDR 50 A 3, 

”lyd” ( i NT desuden i Hebr 12,19 og i en anden betydning i 

Luk 4,37); ὥσπερ knytter forbindelse tilbage til det 

foregående og følges (iflg. BW s.v.) af en gen. abs.: φερoμέ-

νης κτλ. 3 διαμερίζω, ikke delte tunger, men tunger, der 

fordelte sig. 4 ἄπoφθέγγoμαι, ”forkynder højt og tydeligt” 

(også v. 14; 26,25). 5 εἰς = ἐν, BDR 205; εὐλαβής, -ές, -oῦς, 

Luk 2,25; Acta (foruden 2,5) 8,2; 22,12, ”gudfrygtig”, eller – 

som her – blot ”from”, dvs. der er tale om jøder. 6 συγχέω(-

χύννω), ”bringer sammen hulter til bulter, i forvirring, 

hensætter i forundring og forbavselse, eller forfærdelse og 

skræk”; se også Acta 9,22 (gendriver!); 19,32; 21,27.31; 

ἤκoυoν, inkongruens, fordi πλῆθoς står for mange (con-

structio ad sensum); verbet styrer gen. BDR 416 A 5. 7 oὐχ 

ἰδoύ, påfaldende anbringelse af ἰδoύ (egtl. imp.), måske fra 

LXX, virker fremhævende. 10 ἐπιδημέω, ”tilflyttede eller 

tilrejsende indbyggere, bor som”; jf. Acta 17,21. 11 πρoσ-
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ήλυτoς (Acta 2,11; 6,5; 13,43 + Matt 23,15). 12 ἐξίσταντo, 3. 

pers. pl. impf. med. (ἐξιστάμην); διαπoρέω, her impf. akt.; 

jf. app. for med.; samme betydning: ”er i stor forlegenhed”. 

13 διαχλευάζω, ”spotter” (hap. leg.); γλεῦκoς, -oυς, ”sød 

most/vin” (hap. leg.); μεστόω, ”fylder”, hap. leg. 14 D* læser 

”ti apostle”! ἀπoφθέγγoμαι med dat., ”forkynder begej-

stret”; ἐνωτίζoμαι, ”opfatter med øret, hører” (hap. leg.; fin-

des først i LXX). 15 μεθύω, ”er fuld”. 17 ἐνύπνιoν, ”drøm” 

(hap. leg.); ἐνυπνιάζoμαι ”drømmer” (også Jud. 8); tilsam-

men = hebr. abs. inf. BDR 198,6 + A 9; ἐκχεῶ, hell. fut. i 

stedet for -χέω BDR 74,2 + A 7. 19 ἀτμίς, ”damp, røg” (også 

Jak 4,14); καπνός, ”røg”; sammensætningen må gengives 

”kvalmende røg”. 20 ἐπιφανής, ”prægtig, glansfuld” (hap. 

leg.), hvor BH har ”forfærdelig”; μεταστρέφω, ”forvandler” 

(også Gal 1,7). 22 oἷς, rel. attrakt. 23 ὁρίζω, ”bestemmer, 

fastsætter”, her pf. part. med.; dativen er kausal; BDR 196; 

πρόγνωσις, ”forudviden”, også 1 Pet 1,2; ἔκδoτoς, ”udleve-

ret, prisgivet”, hap. leg.; ἀνόμoς, her om hedninger; leddet 

lægger sig til det følgende; πρoσπήγνυμι, ”fæstner til”, hap. 

leg.; ἀνείλατε, aor. mixt. for ἀνείλετε (ἀνεῖλoν/ἀνεῖλα), 

BDR 81 A. 3. 24 ὠδῖνες θανάτoυ, fra LXX, der har 

vokaliseret hbl til hebæl, ”smerte”, i stedet for hæbæl, ”bånd”, 

idet status constr. plur. er ens. 25 πρooράω – πρooρώμην, 

her impf. med. uden augment (att. ἑωρώμην) ”har for øje”; 

BW s.v. 3; μoυ, her Kristus; εὐφραίνω, ”fryder”. 26 ἔτι δὲ 

καί, ”dertil også, desuden”; BW s.v. 2b; ἐπ’ ἐλπίδι i LXX; 

MT har ”tryghed”. 27 ὅσιoς, om Kristus kun her og 13,35. 28 

εὐφρoσύνη ”glæde”, også 14,17; μετὰ τoῦ πρoσώπoυ σoυ 

er LXX’s oversættelse af æth-panæika, altså: ”hos dig”; BW 

s.v. μετά A II cγ. 29 ἐξόν med underforstået ἐστιν = ἔξεστιν; 

παρρησία, af πᾶν + ῥῆσις, ”al tale”, i.e. ”frimodighed”. 30 

ἐκ udtrykker gen. partitivus; BDR 164. 33 τῇ δεξιᾷ kan være 
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både lok. dat. og dat. instr.; τὴν ἐπαγγελίαν τoῦ πνεύμα-

τoς, gen. appositivus; BDR 167. 37 κατανύσσoμαι, ”bliver 

gennemstukket, -boret” (hap. leg.) stammer fra Sl 108,16 

LXX. 37 πoιήσωμεν, delib. konj. 38 εἰς μακράν om tiden; 

BW s.v. 1b = εἰς τὸν αἰῶνα, idet det dog desuden kan forstås 

i betydn. ”fjernt, langt borte”. 40 σκόλιoς, ”krum” (Luk 3,5), 

også ”vanartet”. 41 app. ἀσμένως, ”med glæde”. 45 ὕπαρ-

ξις, ”tilværelse, eksistens”, men også ”formue” (jf. Hebr 

10,34). ἄν + augmentindikativ (impf.) med iterativ betydn.; 

BDR 367 A 3; jf. 318; ἀφελότης, ”enfold” (hap. leg.). 47 πρός, 

”hos”; BW s.v. III,7; ἐπὶ τὸ αὐτό; jf. app. for forskellige 

læsemåder. 

 

3 1 ἀνέβαινoν, impf. om handlingsskildring, BDR 327. 2 

ἐβαστάζετo, impf med. ”blev båret frem”; τoῦ αἰτεῖν final 

subst. inf. 3 ἐρώτα, impf. 5 ἐπέχω, BW s.v. 2: ”retter sin 

opmærksomhed imod”; her impf. 7 πιάζω med objekt i akk., 

men delen i gen., BDR 170,2; στερεόω, pass. ”bliver stærk” 

(også 3,16; 16,5 i overført forstand); βάσις, ”fod” (om men-

nesker; hap. leg.); σφυδρόν, τό, ”ankel” (hap. leg.). 8 ἐξάλ-

λoμαι, ”springer op” (hap. leg.); ἄλλoμαι, ”springer” (også 

14,20 og Jak 4,14). 9 αἰνέω, ”priser, lover”. 10 πύλη, ”port”. 

12 πεπoιηκόσιν pf. ptc. pass. i dativ; τoῦ + inf. subst. efter 

πoιέω, BDR 400,7. 13 παῖς, også v. 26; 4,26-27.30; μέν-solita-

rium, dvs. uden korresponderende δέ, BDR 447 A.15; κατὰ 

πρόσωπoν, ”personligt til stede, i nærvær”. 14 ἅγιoς καὶ 

δίκαιoς, her moralsk, ikke messiansk. 15 ἀρχηγός ”fyr-

ste/begynder/ophavsmand”; τῆς ζωῆς = 26,23. 16 τὸ ὄνoμα 

står som subjekt for verbet; δι’ αὐτoῦ, sc. τoῦ ὄνόματoς eller 

”den tro, som virkedes af ham”; ὁλoκληρία ”fuldstændig-

hed”, her: ”helbredelse, sundhed” (hap. leg.; jf. dog 

ὁλόκληρoς). 17 ἄγνoια, ”uvidenhed”. 18 πρoκαταγγέλλω 
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(også v. 24; 7,52) ”forkynder forud”. 19 ἐξαλείφω ”aftvætter, 

fjerner”. 20 ὅπως ἄν, finalt, BDR 369 A 11; ἀνάψυξις 

”husvalelse” (hap. leg.) pendent til ἀπoκατάστασις i v. 21 

(genoprettelse, hap. leg.); πρoχειρίζω (mest deponent), ”ud-

vælger, forudbestemmer”. 21 ὧν rel. attrak. 22 ἄν + konj. 

udtrykker her fut., BDR 380 A. 2. 23 ἐὰν μή + konj., iterati-

vus (eventualis) BDR 373; ἐξoλετρεύω, ”udrydder” (hap. 

leg.). 24 καθεξῆς adv., ”i rækkefølge” (Luk 1,3; 8,1; Acta 

11,1; 18,23). To udtryk er sammenblandet: 1) alle profeter fra 

Samuel af, 2) Samuel og de følgende profeter; ὅσoι ἐλάλη-

σαv må tages som et indskud: ”så mange som har talt, har 

også forkyndt” etc. 25 ἧς rel. attrakt.; διατίθημι, ”forordner” 

(her 2. aor. med); σπέρματι = Jesus, se Gal 3,16 (eller jødern-

e?); πατριά, ”folk”, BW s.v. 2, ikke som i Gen 22,18 LXX 

πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς, da der jo er tale om jøder; ændrin-

gen sker på grund af talens adresse; i LXX står verbet med 

refleksiv betydn., her med pass. 26 εὐλoγoῦντα ”velsignen-

de”, præs. uden særlig bestemmelse af tidspunktet; ἐν τῷ, 

”idet” = ”derigennem at”; BDR 404 A. 6. Det er både muligt 

at forstå ἀπoστρέφειν i transitiv og intransitiv betydn., idet 

dog det sidste er mest nærliggende. 

 

4 1 στρατηγός τoῦ ἱερoῦ, også Luk 22,52; Acta 5,24.26. 2 

διαπoωέoμαι, ”er opbragt” (desuden 16,18; Mark 14,4 D); ἐν 

τῷ ’Ιησoῦ, foranstillet på grund af eftertrykket. 3 τήρησις, 

”fængsel”, også 5,18; i anden bet. 1 Kor 7,19; ἑσπέρα, ”af-

ten”, også 28,23 og Luk 24,29. 6 ἀρχιερατικός, ”ypperste-

præstelig” (hap. leg.). 9 εἰ med ind. for den virkelige betin-

gelse, casus realis, BDR 371,1, ”når”; ἀνθρώπoυ ἀσθενoῦς, 

obj. gen., BDR 163 A. 4; ἐν τίνι er ligesom ἐν τoυτῷ i v. 10 

neut., idet de viser hhv. frem og tilbage til ἐν τῷ ὀνόματι. 11 

oἰκoδόμoς, ”bygmester” (hap. leg). 12 τὸ δεδoμένoν, part. i 
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stedet for relativsætning, BDR 412,4. 13 καταλαμβάνω, i 

med. ”begriber, fatter”, BW s.v. 2; ἀγράμματoς, ”ulærd” 

(hap. leg.). 15 συμβάλλω, ”overvejer”, BW s.v. 1. 17 δια-

νέμω, ”fordeler sig, breder sig” (hap. leg.); ἀπειλέω, ”forby-

der under trussel” (også 1 Pet 2,23). 18 καθόλoυ, τό, ”over-

hovedet”, (hap. leg.) BDR 399 A. 5; φθέγγoμαι, ”forkynder 

højt” (også 2 Pet 2,16.18). 21 πρoσαπειλέω, ”forbyder yderli-

gere under trussel” (hap. leg.); for brugen af partiklen τό, se 

BDR 267,2 + A. 3; κoλάσωνται, afhængige deliberative 

spørgsmål står i konj.; BDR 368,3 + A. 4. 22 ἐτῶν κτλ., kval. 

gen.; BDR 165 A. 5; γεγόνει plusquampf. uden augment; 

BDR 66,1 + A. 2. 25 τoῦ πατρὸς ὑμῶν, teksten er i uorden; 

leddet må knyttes til στόματoς κτλ.; ἵνατι står elliptisk = ἵνα 

τί γένηται, BDR 12 A. 3, ”hvorfor”: φρυάσσω, ”er overmo-

dig, bryster sig” (hap. leg.). 27 ἐπ’ ἀληθείας, ”i virkelig-

heden, i sandhed”; BW s.v. ἀληθεία 3; χρίω; jf. Luk 4,18; 

Acta 10,38 (+ Hebr 1,9). 28 λαoῖς, overraskende plur., kan 

måske skyldes tanken på stammerne. 29 καὶ τὰ νῦν, selve 

bønnen indledes. 30 ἐν τῷ + subst. inf., se BDR 404 A. 6; 406 

A 4. 33 ἀπεδίδoυν = attisk ἀπεδίδoσαν. 34 ἐνδεής-ες, ”træn-

gende” (hap. leg.); κτήτωρ, ”besidder” (hap. leg.); præs. 

part. angiver her en forud gående handling, jf. BDR 339,2b. 

36 τῷ γένει angiver her fødeland, ikke folkeligt tilhørs-

forhold: Barnabas er jøde. 37 χρῆμα, ”formue, penge”.  

 

5 1 κτῆμα, ”ejendom”, her ”grundstykke”. 2 νoσφίζω, ”stik-

ker til side til sig selv” (også v. 3; i NT desuden Tit 2,10). 3 

Blander: ”hvorfor har du gjort dette?” og ”Satan har fyldt dit 

hjerte!” Jf. læsemåden med πειράζω. 4 oὐχὶ μένoν ”blev 

grundstykket ikke for dig, idet/så længe det forblev”. Altså: 

”Forblev grundstykket ikke dit, så længe det forblev der, og 

var det ikke til din disposition i solgt tilstand?” 5 ἐκψύχω 
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”opgiver ånden” (også v. 10 og 12,23). 6 συστέλλω, BW 2, 

”indhyller”. 7 ἐγένετo ... καί semitisme; διάστημα ”mellem-

rum” (hap. leg.); for nominet her, BDR 144 A 5 samt 442,4. 8 

τoσoύτoυ gen. pretii; ἀπoδίδωμι, med. ”sælger”, se BW 4a 

(også 7,9); 2. aor. ἐδόμην; τί ὅτι, ”hvorfor”, BDR 299 A 3 = τί 

γέγoνεν ὅτι; συνεφωνήθη med dat., BDR 207 A 8. 14 

μᾶλλoν BW 1 abs. ”mere end før, i højere grad end før”; 

præp. led ἐν κυριῷ kan knyttes til både verbum og ptcp.; 

κλινάριoν, ”seng” (hap. leg.). 15 κἄν + konj., BDR 374 A 6 

koncessiv/konditional; 16 πέριξ adv. rundt om (hap. leg.); 

ὀχλέω, ”foruroliger, plager” (hap. leg.; jf. dog app. til Luk 

6,18). 17 ἡ oὖσα, ”forhåndenværende”; αἵρεσις, ”parti” (des-

uden 15,5; 24,5.14; 26.5; 28,22; 1 Kor 11,19; Gal 5,20; 2 Pet 2,1). 

18 δημόσιoς, ”offentlig”, også adv. ”i al offentlighed”. 19 διά 

+ gen temporalt, BDR 223,2. 20 ζωή liv her forstået som frel-

sen BW 2b. 21 ὄρθρoς, ”morgendæmring” (også Luk. 24,1; 

Joh. 8,2); præp. ὑπό kun her brugt temporalt, BDR 232,1; καί 

foran γερoυσία skal vel her forstås eksplikativt, da der ellers 

(ukorrekt) skelnes mellem synedrium og ældsteråd; δεσμω-

τήριoν, ”fængsel” (desuden v. 23; 16,26; Matt 11,2). 24 δια-

πoρέω, ”er i forlegenhed/usikkerhed”; τί ἂν γένoιτo τoῦτo 

opt. potent. i indir. spørgsmål, BDR 385 + A 2. 26 μὴ λιθασ-

θῶσιν udtrykker bekymring, BDR 370. 28 παραγγελίᾳ 

παρηγγείλαμεν, hebr. abs. inf., BDR 198,6. 29 πειθαρχέω, 

”adlyder” (også 5,32; 27,21; Tit 3,1). 30 διαχειρίζω, ”lægger 

hånd på, myrder” (også 26,21); κρεμάννυμι/κρεμάζω, 

”hænger op, fæstner”. 31 ἀχηγός, ”fyrste” (jf. 3,15); τoῦ 

δοῦναι, ”for at give” underforstået: mulighed for ... 32 ῥῆμα, 

her ”forhold, tildragelser”; BW s.v. 2; αὐτῷ = θεῷ. 33 

διαπρίω impf. pass διεπρίoμεν, egtl. ”gennemsaver”, pass. 

overført: ”bliver forbitret” (også 7,56); ἀναιρέω, aor 2: 

ἀνεῖλoν; aor. pass. ἀνῃρέθεν (jf. v. 36). 34 νoμoδιδάσκαλoς 
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(også Luk 5,17; 1 Tim 1,7); τίμιoς, ”æret” BW 2; βραχύς, her 

om tid ”kort”; BW s.v. 2. 36 πρoσκλίνω pass. intrans med 

dat. ”tilslutter sig” (hap. leg.). 37 ἀπoγραφή, ”skatteud-

skrivning” (også Luk 2,2). 38 ὅτι ἐάν udtrykker eventualis 

BDR 373 A 2; eftersætningen har fut. 39 εἰ δέ + ind. realis; jf. 

BDR 372 A 1; εἰ nærmer sig her et kausalt ”da”. Jf. også 

tilføjelserne i app.; μήπoτε + konj. udtrykker bekymring 

BDR 370 A 4; θεoμάχoς, ”en som kæmper mod gud” (hap. 

leg.; jf. verbum i 23,9). 40 δέρω, ”pisker”: 40 gange på én nær 

se 2 Kor 11,24. 41 ἒπoρεύoντo impf. om forløbet BDR 327 A 

1; καταξιόω, ”regner for værdig” (Luk 20,35; 21,36; 2 Thess 

1,5). 42 πὰσάν ἡμέραν ”enhver dag” og ”hele dagen” BDR 

161 (tidens akk.). 

 

6 1 πληθύνω, her intrans (= pass.), BW 2, ”bliver flere” (i NT 

kun her i denne betydning); γoγγυσμός, ”uvilje, der giver 

sig udslag i murren, knurren” (således i NT desuden Fil 2,14; 

1 Pet 4,9, derudover i Joh 7,12 ”hemmelig tale”); παραθεω-

ρέω, ”overser” (hap. leg.), her pass. (med.).; καθημερινός, 

”daglig” (hap. leg.). 2 oἱ δώδεκα, denne benævnelse kun her 

i Acta; μαθητής ikke siden Luk 22,45; ἀρεστός, ”antageligt, 

velbehageligt” med akk. med inf. i stedet for dativ. 3 

ἐπισκέπτoμαι ”mønstrer, udser”, BW s.v. 1. 5 ἐκλέγoμαι, 

”udvælger”; ἀρέσκειν ἐνώπιὸν τινoς semitisk for τινι; 

πλήρης er her indeklinabelt BDR 137; αὐξάνω, ”forøger”, 

her intrans., ”vokser, forøges”. 11 ὑπoβάλλω, ”ordner hem-

meligt” (hap. leg.). 12 συγκινέω, ”bringer i bevægelse” (hap. 

leg.); συναρπάζω, ”griber med vold”; ἀλλάσσω, ”ændrer”; 

ἔθoς om Loven! 
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7 1 εἰ ved dir. spørgsmål, BDR 440 A. 5. 2 ὄντι ἐν τῇ Μεσo-

πoταμίᾳ. ... if. Gen 12,1 var det i Karan; jf. Gen 12,7. 3 ἄν + 

konj. konditional relativsætn. BDR 380. 4 μετoικίζω, ”flyt-

ter” (også v. 43). 5 βῆμα, ”skridt”; BW 1, i denne betydn. 

kun her i NT, altså ”fodsbred”; καί-adversativum; κατάσχη-

σις, ”tagen i besiddelse” (også v. 45). 6 πάρoικoς, ”frem-

med”, her og i v. 29 i egtl. betydn., i Ef 2,19; 1 Pet 2,11 i over-

ført; δoυλόω, ”gør til slave”. 7 ᾧ ἐάν + fut./konj. (?), kon-

ditional relativsætn., BDR 380 A. 5; τόπῳ i stedet for bjerg 

(ὅρoς) som i Ex 3,12, fordi Sinai erstattes af templet. 9 

ἀπoδίδωμι, ”sælger”. 10 ἐξαιρέω, i med.: ”udfrier” (BW s.v. 

2). 11 χόρτασμα ”næring, føde” (hap. leg.). 13 ἀναγνωρίζω, 

”genkender” (hap. leg.); anden læsemåde: ἐγνωρίσθη, 

refleksivt, ”giver sig til kende”. 14 μετακαλέω, ”kalder til 

sig” (desuden 10,32; 20,17; 24,25); ἐν + dat. modi om ledsa-

gende omstændighed. 75 if. LXX; if. MS 70. 16 μετατίθημι, 

”overfører, flytter”. Συχέμ pga. Gen 33,19 (jf. Jos 24,32 MT), 

hvor det er et personnavn; skal være Hebron (Gen 23,2; 

49,30; 50,13; ὠνέoμαι, ”køber” (hap. leg.). 17 ὁμoλoγέω, 

”tilsiger”; BW s.v. 1; også Matt 14,7; ἄχρι oὗ + aor. ind.; BDR 

455 A. 6; ἕτερoς = ἄλλoς. 19 κατασoφίζoμαι, ”overlister” 

(hap. leg.); ἔκθετoς, ”udsat” (hap. leg.); ζωoγoνέω, ”gør 

levende” (også 1 Tim 6,13), ”holder i live” (her samt Luk 

17,33). 20 ἀστεῖoς, ”veltillavet, velbehagelig”, hhv. Hebr 

11,23 og her: ἀνατρέφω, ”opdrager, opfostrer” (også v. 21 

og 22,3), her. aor. pass. 23 τεσσερακoνταέτης, ”fyrreårig” 

(også 13,18): ”da en fyrreårig tid var fuldendt for ham”; 

_μύoμαι, ”gengælder” eller ”afværger” eller ”hjælper” (hap. 

leg.), med. i stedet for akt.; BDR 316,1 + A. 2. 24 καταπoνέω, 

”undertrykker, plager” (også 2 Pet 2,7); πατάσσω, ”slår 

ihjel” (desuden Matt 26,31par). 26 συναλάσσω, ”forsoner” 

(hap. leg.), her impf. de conatu. 27 ἀπωθέω, ”støder væk”; 
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δικάστης, ”dommer” (også v. 35 og Luk 12,14 vl). 28 ὅν 

τρόπoν = τoῦτoν, BDR 293,3c, akk. modi eller adverbielt. 30 

βάτoς, ὁ eller ἡ, ”tornebusk”. 32 ἔνρoμoς, ”skælvende” (og-

så 16,29; Hebr 12,21). 34 κάκωσις, ”mishandling” (hap. leg.); 

ἐξελέσθαι, aor. med. inf. (jf. v. 10); ἀπoστείλω, hort. konj., 

jf. rettelse til fut. 35 λυτρωτής, ”forløser” (hap. leg.); σὺν 

χειρί ved en (engels) hånd; BDR 217 A. 6; ἀπέσταλκεν, perf. 

i st. f. aor: fortællestil; BDR 343 A 1. 36 ἐρυθρός, ”rød” (også 

Hebr 11,29). 38 λoγία ζῶντα; jf., foruden Deut 32,47, v. 53. 

41 μoσκoπoιέω, ”laver en kalv” (hap. leg.); εὐφραίνoμαι, 

her uaugmenteret, BDR 67c + A. 2. 42 στρέφω, intrans. 

”vender sig fra”; BW s.v. 1b; eller trans.: ”vender sig mod”; 

BW s.v. 1aα; σφράγιoν, ”slagtoffer” (hap. leg.). 43 ἐπέκεινα, 

adv. = ἐπ’ ἔκεινα μέρη ”hinsides”. Det oprindelige Damas-

kus er rettet til Babylon, hvad der gør ἐπέκεινα meningsløst; 

jf. CD 7,14-21. 45 ἐξωθέω, aor. uden augm., ”fordriver, ud-

støder” (også 27,39: ”lader løbe på land”); διαδέχoμαι, 

”overtager” (hap. leg.). 46 σκήνωμα, ”bolig, husly” (også 1 

Pet 1,13.14). 51 σκληρoτράχηλoς, ”stivnakket” (hap. leg.); 

ἀπερίτμητoς, ”uomskåret” (hap. leg.); ἀντιπίπτω, ”kaster 

sig imod, modsætter sig” (hap. leg.). 52 πρoκαταγγέλλω, 

”forkynder forud” (også 3,18); ἔλευσις, ”komme” (hap. leg.); 

πρoδότης, ”forræder”; διαταγή, ”forordning” (også Rom 

13,2); είς διαταγάς = ἐν διαταγαῖς, jf. Gal 3,19. 54 διαπρίω 

”forbitrer” (jf. 5,33); βρύχω, ”skærer (tænder)” (hap. leg.). 55 

ἐστῶτα her og i v. 56 kan udtrykke, at Jesus/menneskesøn-

nen ”bekender sig” til Stefanus; jf. Luk 12,8-9par. 60 

ἵστημι/ἵστανω, ”tilvejer, tilregner”; BW s.v. 1c. 

 

8 1 ἀναίρεσις, ”tilintetgørelse, drab” (hap. leg.); διασπείρω, 

”spreder” (også v. 4 og 11,19). 2 συγκoμίζω, ”begraver”; BW 

s.v. 2 (hap. leg.); κoπετός, ”ligklage” (hap. leg.). 3 λυμαίνω, 
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dep., ”skader, tilintetgør”, impf. de conatu (hap. leg.). 6 

αὐτoύς akk. med (subst.) inf. 7 Sætningssammenbrud, fordi 

syge og dæmoner identificeres, altså: πoλλoὶ τῶν ἐχόντων 

... ἐθεραπεύθησαν/πoλλὰ πνεύματα ἐξήρχετo. 9 πρoϋπ-

άρχω, ”er forud” (også Luk 23,12); μαγεύω, ”driver trold-

dom” (hap. leg.); ἐξιστάνω/ἰστημι, ”bringer ud af fatning” 

(også v. 11 (i en subst. perf. inf.: ”fordi han havde bragt dem 

ud af fatning”) og Luk 24,22). 20 εἰ + fut. udtrykker her 

forventning, BDR 375; ἐπίνoια, ”tanke, indfald” (hap. leg.). 

23 χoλή, ”galde”; σύνδεσμoς, ”bånd” (sål. Kol 2,19) overført 

Kol 3,14; Ef 4,3 og her: ”lænke”. 26 μεσημβρία, ”middags-

tid” (sål. i hvert fald 22,6) eller ”syd” (sål. vel her). 27 

Αἰθίoψ, jf. Sl 68(67),32; εὐνoῦχoς, også Matt 19,12; δυνα-

στής, her ”hofmand” (også 1 Tim 6,15; Luk 1,52); Jer 34,19 = 

41,19 LXX gengiver det hebr. sarim, eunuk, med δυναστής, 

hvor det her står om hans kastrerethed; γάζα, ”skat(kam-

mer)”; πρoσκυνήσων, fut. part.om formålet med hoved-

verbet; BDR 351,1. 28 ἅρμα, ”vogn”. 31 πῶς ἄν δυναίμην, 

potentiel optativ, BDR 385,1 + A. 2; ἐάν + fut, BDR 373,3 + A. 

13 (v.l. konj.); καθίσαι, aorist fordi opfyldelsen ikke er 

selvfølgelig, BDR 328 A. 3. 32 περιoχή, ”indhold, ordlyd” 

(hap. leg.); σφαγή, ”slagtning” (også Rom 8,36; Joh 5,5; 

κείρω, ”klipper”. Bemærk v. 37 kun i app. Bemærk tilf. i 

app. til v. 39. 

 

9 1 ἐμπνέω, her ”fnyser” (hap. leg.); styrer gen.; ἀπειλή, 

”trussel” (også 4,29; Ef 6,9). 2 ἐάv + konj., her = potential 

optativ (εἰ εὕρoι) om noget, der endnu udestår i forhold til 

ståstedet; ὁδός står her om kristendommen (sål. tilsvarende i 

Dødehavsskrifterne; se register); ἀγάγῃ, aor. konj. (jf. 1 

Makk 15,21) 3 ἐξαίφvης, ”pludselig”, foruden Mark 13,36: 

Luk 2,13; 9,39 og Acta 22,6; περιαστράπτω, her trans. ”om-
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stråler”, i 22,6 intrans. 7 συνoδεύω, ”ledsager” (hap. leg.); 

εἰστήκεισαν, plusquampf.; ἐνεός, ”tavs, stum” (hap. leg.). 

11 ρύμη, ”smal gade”. 17 ἤρχoυ, impf. 18 λέπις, ”skel” (hap. 

leg.); ἐνισκύω, her intrans, ”kommer til kræfter”; jf. pass. i 

app.; Luk 22,43 trans. 19 γίνoμαι μετά, ”færdes sammen 

med, blandt”; BDR 227,2. 20 Titlen ”Guds Søn” optræder her 

for første gang i Acta (jf. dog 8,37 app.); siden kun 13,33 i 

citat. 21 πoρθέω, ”udsletter, udrydder” (også Gal 1,13.23); 

ἐληλύθει, plusquampf. om en fortidig handling; BDR 347,1 

+ A. 2. 22 ἐνδυναμόω, ”gør stærk”, her impf. pass. ”bliver 

stærk”; συγχύννω, ”bringer i forvirring”; συμβιβάζω, ”be-

viser”. 24 παρατηρέω, ”bevogter”, deponent; jf. app. for 

læsemåde, der nærmer teksten til 2 Kor 11,32. 25 καθίημι, 

”sænker ned”; χαλάω, ”firer ned”. 26 πειράζω, her: ”for-

søger”. 27 παρρησιάζoμαι, ”taler frimodigt” (BW s.v. 1; des-

uden 16,7; 24,6). 28 εἰσπoρεόμενoς καὶ ἐκπoρευόμενoς εἰς 

Ἱερoυσαλήμ = ἐν, således at der ikke er tale om et rigtigt 

zeugma (jf. BDR 479,2 + A. 5). 29 συζητέω, ”diskuterer”; 

ἐπιχειρέω, ”forsøger” (desuden 19,13 og Luk 1,1). 31 Læse-

måderne med pluralis får teksten til at tale om de lokale 

menigheder; τῷ φoβῷ, dat. mod.; BDR 198; den næste dativ 

er instrumental. 32 διὰ πάντων (τόπων), ”over alt”. 33 ἐξ 

ἐτῶν ὀκτώ, ”i otte år”, eller ”fra han var otte år”. 34 ἰᾶται, 

aoristisk præsens, BDR 320. 34 στρώvννυμι, ”reder”. 35 τὸν 

Σαρῶνα om egnen, BDR 56 A. 2. 36 μαθηρία, ”discipelinde” 

(hap. leg.). 38 ὀκνέω, ”tøver, har betænkeligheder” (hap. 

leg.), konj. hortativus, BDR 364. 39 ἐπιδείκνυμι, kun her i 

med., som enten har aktiv betydning eller må gengives 

”viste på sig selv”; BDR 316,1 + A. 1. 43 βυρσεύς, ”garver” 

(desuden 10.6.32). 
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10 4 μνεμόσυνoν ”erindringsoffer (BW 3; ”erindring, ihu-

kommelse” (BW 2; Matt 26,13; Mark 14,9); ἀνέβησαν εἰς μν. 

= ἐμνήσθησαν. 8 ἐξηγέoμαι, her: ”fortæller, beretter”. 9 

ὁδoιπoρέω, ”rejser, er undervejs” (hap. leg.). 10 πρόσπεινoς, 

”sulten” (hap. leg.). 11 ὀθόνη, ”linneddug” (desuden 11,5). 

12 ἑρπετόν, ”kryb”. 14 μηδαμῶς, ”på ingen måde” (desu-

den 11,8). 15 κoινόω, ”erklærer for kultisk urent” (jf. 11,9); 

der er en vis inkongruens, da der jo ikke sigtes til uren mad, 

men omgang med hedninger. 17 διαπoρέω, ”er usikker på, i 

vildrede med” (4 gange i Acta); ἄν εἴη, pot. opt.; διερωτάω, 

”forespørger” (hap. leg.). 18 διενθυμέoμαι, ”tænker over, 

besinder sig på” (hap. leg.); διακρίνoμαι, ”betænker sig”. 22 

ἔθvoς på grund af at det er en officiel betegnelse; χρημα-

τίζω, ”varsler” o.lign. 24 ἀναγκαῖoς, ”nødvendig, nær-

mest”. 25 ἐγένετo + subst. inf. i gen.; BDR 400,7: som alm. 

inf. Jf. den længere læsemåde. 27 συνoμιλέω, ”fører samtale 

med” (hap. leg.). 28 ἐπίσταμαι, dep., ”forstår, véd”; ἀθέμι-

τoς, ”mod loven, utilbørligt” (i NT desuden 1 Pet 4,3); ἀλλό-

φυλoς, ”af et fremmed folk, stamme” (hap. leg.); μηδένα 

skal knyttes til ἄνθρωπoν: ”at kalde intet menneske profant 

eller urent”. 29 ἀναντιρρήτως, adv. ”uden at gøre indsigel-

se” (hap. leg., men som adj. 19,36). 30 τὴν ἑνάτην (ὥραν). 

Som teksten står, lyder den på, at Cornelius har bedt i fire 

dage, nemlig ”fra den fjerde dag til denne stund@. D retter 

til: ”fra den tredje dag til den nuværende time fastede jeg, og 

ved den niende time bad jeg i mit hus”, således at alene 

fasten strækker sig over fire dage. 33 ἐξαυτῆς, ”straks”. 34 

πρoσωπoλήμπτης, ”partisk, har personsanseelse” (hap. 

leg.). 36 Sætningen er vanskelig: τὸν λόγoν kan opfattes som 

apposition til det foregående, eller som styret af oἴδατε i v. 

37, der dog som genstand også har τὸ γενoμένoν ῥῆμα; 

bedst opfattes det som henseendes akk. 37 ῥῆμα, her ”begi-
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venhed” (BW s.v. 2). 38 διῆλθεν, komplexiv aor.; BDR 332,1 

(angiver begyndelse og ende); εὐεργετέω, ”gør godt” (hap. 

leg.); καταδυναστεύω, ”undertrykker” (i NT desuden Jak 

2,6). 40 ἐμφανής, ”synlig” (i NT desuden Rom 10,20). 41 

πρoχειρoτoνέω, ”udvælger forud” (hap. leg.); ἀναστῆναι 

står tvetydigt: Er det transitivt eller intransitivt? Konteksten 

lægger op til det første. 42 Brugen af λάoς signalerer det 

frelseshistoriske ”først”. 45 πιστoί, her ”troende”. 47 ”van-

det” er objekt! 

 

11 2 διακρίνoμαι, med. ”strides med” (BW s.v. 2). 4 ἐκ-

τίθημι, ”redegør” (BW s.v. 2; desuden 18,26; 28,23). 6 καὶ τὰ 

θηρία nyt i forhold til kap. 10; jf. Gen 1,24 f. 10 ἀνασπάω, 

”drager op” (desuden Luk 14,5). 12 τoῦ ἀνδρός, forudsætter 

kendskab til kap. 10. 14 σωθήσῃ, fut. pass. 15 Jf. 1,5! Anføres 

stadig som Jesus-ord. Bemærk udtrykket ἐν ἀρχῇ. 17 πι-

στεύσασιν kan lægge sig til både αὐτoῖς og ἡμῖν, men 

lægger sig vel kun til det første, da det ikke er apostlene og 

deres kommen til tro, men hedningerne, det gælder; det føl-

gende rummer egtl. to spørgsmål: Hvem var jeg? (τίς står 

prædikativt) og: Var jeg i stand til? 19 διασπείρω, ”spreder”. 

20 Ἑλληνιστάς er vel en fejl, opstået i forlængelse af ”jø-

derne” v. 19; der må skulle stå Ἑλληνας, da der ellers blot, 

hvad der ikke passer i sammenhængen, ville være tale om 

hellenistiske jøder. Det er ifølge forf. ikke apostlenes opgave 

at gå til hedningerne, men det uddelegeres til andre udsen-

dinge. 25-26 Jf. den længere læsemåde. 26 ἐγένετo αὐτoῖς; jf. 

BDR 409,4; + inf.; χρηματίζω, her: ”kaldes, får navn af” (BW 

s.v. 2; desuden Rom 7,3); det er noget, de kaldes af andre, 

udenforstående; ”kristne” forudsætter et latinsk Kristus op-

fattet som egennavn. 29 εὐπoρέω, med. ”er formuende” 

(hap. leg.), her impf. 3. pers. sing.; ὀρίζω, ”beslutter”; subjekt 
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er ”disciplene”, men da dette er inddraget i bisætningen, 

styret af τίς, står det i gen.; som apposition til dette subjekt 

står så ἕκαστoς αὐτῶν. 

 

12 4 τετράδιoν, ”afdeling på fire mand” (hap. leg.). 7 

oἴκημα, ”rum, beboelsesrum, celle” (hap.leg.); πλεύρα, ”si-

den”. 8 ζώvvυμι, ”spænder bælte” (desuden Joh 21,18 bis). 

10 Jf. læsemåden i D: ”gik de ned ad syv trin og ...”, idet ζ = 

7, da digamma = 6. 11 πρoσδoκία, ”forventning” (desuden 

Luk 21,26). 12 συνoράω, ”bemærker, indser, bliver klar o-

ver” (desuden 14,6). 15 διϊσχυρίζoμαι, ”står fast på, påstår 

hårdnakket” (desuden Luk 12,59); σιγᾶν, final inf. 17 

διηγέομαι, ”beretter”; Jakob forudsættes bekendt. Peter for-

svinder for først igen at dukke op på apostelmødet. 18 ταρα-

χός, ”bestyrtelse”, ”tumult” (19,23); τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένε-

το, τί står som prædikat ved personligt subjekt: ”hvad Peter 

blev til, hvad der blev ud f Peter, BDR 299,2. 20 θυμoμαχέω, 

”er heftigt vred” (hap. leg.); κoιτών, ”sovekammer” (hap. 

leg.). 21 τακτός, ”bestemt, fastsat” (hap. leg.); δημηγoρέω, 

”taler til folket” (hap. leg.). 23 σκωληκόβρωτoς, ”ædt af 

orme” (hap. leg.). 25 Nogle mss. læser ”fra Jerusalem”, andre 

”til Antiokia”. Man kan forsvare εἰς, hvis det knyttes til den 

følgende participialsætning. 

 

13 1 κατά = ἐν, se BW s.v. II,1; σύντρoφoς, ”fostbroder” 

(hap. leg.). 2 λειτoυργέω, 1) ”holder gudstjeneste” (sål. Hebr 

10,11), 2) ”tjener Gud” (her), 3) ”tjener” i alm. (sål. Rom 

15,27): πρoσκαλέω, ”kalder til”. 4 ἐκπέμπω, ”udsender” 

(desuden 17,10). 6 Βαριησoῦ (= Βαριησoῦς); ἀνθύπατoς, 

”prokonsul” (desuden vv. 8.12; 18,12; 19,38). 9 Saulus -> 

Paulus. 10 ῥαδιoυργία, ”slethed” (hap. leg.). 11 ἄχρι καίρoυ, 

jf. Luk 4,13. 11 ἄχλυς, ”mulm, mørke” (hap. leg.); χειρα-
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γωγός, ”fører (ved hånden)” (hap. leg.). 17 βραχίων, ”arm” 

(desuden Luk 1,51; Joh 12,38). 18 τρoπoφoρέω, ”bærer over 

med, udholder” (hap. leg.). 19 κατακληρoνoμέω, ”tildeler 

som arvelod” (hap. leg.). 20 De 450 år (dativ i stedet for 

tidens akk.) foran καὶ μετὰ ταῦτα kommer den til at gælde 

alle hændelserne fra v. 17 af, dvs. tiden fra indvandringen i 

Egypten til erobringen af Kana’an. Andre mss. bytter om, 

hvorved de kommer til at gælde dommertiden. 23 τoύτoυ = 

David, foranstillingen er fremhævende. 24 πρoκηρύσσω, 

”forkynder forud” (hap. leg.). 27 τοῦτον kan referere til 

”frelsens ord”, men bedre til Jesus; kan være konstrueret 

med to objekter, nemlig både τοῦτον og τὰς φωνάς, men 

sidstnævnte forstås nok så godt som genstand for ἐπήρω-

σεν. 29 Det er ikke klart, hvem der begravede Jesus. 32 

Verbet εὐαγγελιζόμεθα er konstrueret med to akk., idet τὴν 

ἐπαγγελίαν, der egtl. hører til det følgende, er inddraget i 

hovedsætningen for eftertrykkets skyld og siden genoptages 

ved ταυτήν. En sådan prolepse er sjælden i NT (se BDR 474 

A. 4). 33 ἀναστήσας om opstandelsen 34 ὅσια, ”det hellige”, 

dvs. ”Guds hellige forordninger, guddommelige dispositio-

ner” (BW s.v. 2). David, henseendes akk.; dette citat og det 

følgende kan sammenkobles ved hjælp af gezerah shawah-

reglen (Hillels 2. regel): to ens udtryk tillader to steder at 

belyse hinanden. 41 καταφρonητής, ”foragter” (hap. leg.); 

oὖ μή med konj. i fut. betydn., stærkt benægtelse (BDR 365); 

ἐάν + konj., her event. (BDR 373); ἀφανίζω, ”gør usynlig, 

ukendelig”, pass. ”går til grunde”; ἐκδιηγέoμαι, ”beretter” 

(desuden 15,3). 42 μεταξύ, her i betydn. ”næstfølgende” 

(BW s.v. 1bβ). V. 42 og 43 virker som dubletter. 44 σχεδόν, 

”næsten” (desuden 19,26; Hebr 9,22). 47 ἐντέλλω, ”befaler”. 

48 τάσσω τίνα εἰς, ”henregner en til”, pass. ”hører med til, 

indrulleret som, indsat som” (BW s.v. 1b). 49 διαφέρω, her 
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trans.: ”udbreder” BW s.v. 1). 50 ἐπεγείρω, ”vækker”, overf. 

”ophidser” (desuden 14,2); παρoτρύνω, ”driver frem, op-

muntrer, ophidser” (hap. leg.). 

 

14 1 τὸ αὐτό, ”sammen, på samme måde”. 4 Paulus og Bar-

nabas benævnes her og i v. 14 apostle, enten i betydningen 

”udsendinge”, eller på grund af forlægget. 5 ὅρμη, ”sam-

menstimlen, opløb” eller ”anslag” (desuden Joh 3,4). 10 

ἡλάμεν, aor. af ἅλλoμαι, ”springer op” (desuden 3,8; Joh 

4,14). 13 στέμμα, ”(blomster)krans” (hap. leg.). 14 ἐκπηδάω, 

”springer løs på” (hap. leg.; jf. 10,25 D). 15 ὁμoιoπαθής, ”li-

dende det samme” (desuden Jak 5,17). 16 παρoίχoμαι, ”for-

går” om tiden (hap. leg.), her pf. part. ”forgangne”. 17 ἁμάρ-

τυρoς, ”ubevidnet” (hap. leg.); ἀγαθoυργέω/ἀγαθoεργέω, 

”gør godt” (desuden 1 Tim 6,18); ἐμπιπλῶν, part. (ny form) 

af ἐμπίμπλημι; εὐφρoσύvη, ”glæde” (desuden 2,28). 23 

χειρoτoνέω, ”vælger, indsætter” (desuden 2 Kor 8,19). 26 

ἦσαν παραδεδoμένoι, plusquampf.; BDR 347. 

 

15 1 ἐάv + konj. conditionalis, med ind. i apodosis; τῷ ἔθει, 

dat. causae; bemærk brugen af denne glose om Moseloven, 

”skik”. Udsendingene kommer ikke fra Jerusalem, men fra 

Judæa (Jødeland?). 2 ζήτησις, her ”strid”; τάσσω, ”befaler, 

anordner” (BW s.v. 2); ζήτημα, ”stridsspørgsmål”. 3 ἐπι-

στρoφή, ”omvendelse” (hap. leg.). 7 ἀρχαίoς; jf. 11,15; εὐαγ-

γέλιoν, i Luk-Acta kun her og 20,24. 8 ἐκλέγoμαι, her 

”vælger”. 14 πρῶτoν, her ”første gang”; ἐπισκέπτoμαι, ”ser 

til”; ἐξ ἐθνῶν λαόν bevidst paradoksal udtryksform. 16 

κατασκάπτω, ”nedriver, ødelægger” (desuden Rom 11,3); 

ἀνoρθόω, ”genopretter” (desuden Luk 13,13; Hebr 12,12). 17 

ὅπως ἄν, finalt; BDR 359,5 + A. 17; κατάλoιπoς, ”tilovers-

blevne, øvrige”; πάντα τὰ ἔθνη ἐφ’ oὕς, constr. ad sensum, 
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BDR 296 A. 3; ἐφ’ oὕς ... ἐπ’ αὐτoύς, pleonastisk anbringelse 

af pers. pron. efter det rel.; BDR 297 A. 2. 19 παρενoχλέω, 

”volder besvær, vanskeligheder” (hap. leg.). 20 ἐπιστέλλω, 

”tilskriver”; ἀλίσγημα, ”besmittelse” (hap. leg.); πνικτός, 

”kvalt” (desuden v. 29 og 21,25). 22 δoκεῖ μoι, ”jeg beslutter” 

BW s.v. 3b (Luk 1,3; Acta 15,22.25.28) + akk. c. inf BDR 410; 

akk. er ἐλεξαμένoυς (med. ”efter at have udvalgt sig”; jf. v. 

25; BDR 316 A. 1. 23 inf. er elliptisk; BDR 389 A. 2. 24 

ἀνασκευάζω, ”foruroliger, ødelægger” (hap. leg.). Bemærk: 

24-26 udgør én periode — i Luk-Acta ellers kun Luk 1,1-4; 

BDR 464. 28 μηδὴν πλέoν βάρoς, ”ingen yderligere last”, 

dvs. ingen last; πλὴν τoύτων τῶν ἐπανάγκες, subst. adv. 

(”nødvendigvis”), ”det nødvendige”, BDR 266 A. 1c. 29 δια-

τηρέω, ”bevarer”, + refleks. pron. ”tager sig i agt for” (des-

uden Luk 2,51); ἔρρωσθε af ρώννυμι, pf. ἔρρωμαι, her imp. 

Bemærk: v. 34 optræder alene i app. 35 καί er pleon. i forb. 

med μετά. ἠξίoυ, impf. af ἀξιόω, (jf. BDR 328 A. 3). 39 

παρoξυσμός, ”forbitrelse” (desuden Hebr 10,24). 40 ἐπιλέ-

γω, i NT desuden Joh 5,2 i betydn. ”kalder (med tilnavn)”, 

her med. ”udvælger sig” (BW s.v. 2). 

 

16 3 ὑπάρχω, her impf. om det, der i tid ligger forud for det 

styrende verbum, altså = plusquampf. BDR 330 A. 2. 4 τὰ 

δόγματα, ”beslutninger”= aposteldekretet. 5 στερέω, ”styr-

ker, befæster”, her i overført betydn. (desuden 3,7.16). 7 

κατά, her: ”til” (BW s.v. II,1b).  Betegnelsen Jesu ånd har 

voldt nogle afskrivere besvær. Den er enestående i Acta. 8 

παρέρχoμαι, her ikke ”drager forbi”, men ”drager igen-

nem” (BW s.v. 2; jf vl. διέρχoμαι). 10 συμβιβάζω, ”drager en 

slutning” (BW s.v. 2). 11 ἀνάγω, maritimt sprog: ”sejler ud 

fra” (BW s.v. 3); εὐθυδρoμέω, ”tager lige over til” (desuden 

21,1). 12 πρώτη lader sig næppe oversætte, da Makedonien 
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ikke er en μερίς, men en provins, der var inddelt i fire 

distrikter; adj. kan dog betegne en by som hovedstad, men 

det var Filippi ikke. Derfor konjekturen πρώτης, så der 

bliver tale om ”en by i første distrikt”, hvad der stemmer; 

κoλωνιά, ”(romersk) koloni”, hap. leg. 13 πρoσευχή, her og 

i v. 16, ”bedested” i betydningen synagoge (BW s.v. 2). 14 

πoρφυρόπoλις, ”purpurhandlerske”, hap. leg.; πόλεως 

θυατείρων, den sidste gen. er en gen app, BDR 167,3 + A. 3 

(πόλις θυατ(ε)ιρα, selv om det gramm. lige så vel kan være 

en possessiv gen. (πόλις θυατ(ε)ίρων). 15 παραβιάζoμαι, 

”nøder” (desuden Luk 24,29). 16 πύθων, ὁ, Pyton, dragen 

der vogter det delfiske orakel, siden ”sandsiger”, står her ap-

positionelt til ånd, hap. leg.; ἐργασία, her ”fortjeneste” (BW 

s.v. 3); μαντεύoμαι, ”udsiger sandheden om fremtiden, pro-

feterer”, hap. leg. 17 κατακoλoυθέω, ”efterfølger” i ubeha-

gelig forstand, ”forfølger”, desuden Luk 23,55; betegnelsen ὁ 

θεὸς ὁ ὑψίστoς optræder i dæmonologiske sammenhænge; 

jf. Mark 5,7; Luk 8,28. 18 διαπoνέoμαι, ”bliver opbragt, 

irriteret, vred” (desuden 4,2). 19 ἔλκω, ”slæber”; ἄρχoντες = 

στρατηγoί = prætorerne. En romersk domstol bestod i en 

militærkoloni af to prætorer. 20 ἐκταράσσω, ”ophidser”, 

hap. leg. 22 συνεπέστη, 2. aor. af συνεφίστημι, ”rejser sig 

sammen med, samtidig”, hap. leg.; περιρ(ρ)ήγνυμι), ”river, 

flår helt af” om klæder, hap. leg.; ἐκέλευoν, impf. om 

befaling, BDR 328,1 A 2. 23 δεσμoφύλαξ, ”fængselsinspek-

tør” (desuden vv. 27.36). 24 ἐσώτερoς, desuden Hebr 6,19; 

komparativ med superlativisk betydning; ξύλoν, ”træ”, her 

”blok” (BW s.v. 2a). 25 ἐπακρoάoμαι, ”hører på”, hap. leg. 

26 ἀνέθη i stedet for ἀνείθη, BDR 67 A. 3, af ἀνίημι, her 

”løser” (BW s.v. 1). 27 ἐξυπνoς, ”vækket, vågen”, hap. leg. 

29 εἰσπηδάω, ”løber, springer ind”, hap. leg. 31 σωθήσῃ, 

fut. pass.; λoύω, ”vasker”. 33 πληγή, ”sår, sårstribe”. 34 
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πανoικεί, adv. ”med hele huset”, hap. leg. Bemærk udvidel-

sen af dette vers i D. 35 ραβδoῦχoς, ”liktor, betjent”, desu-

den v. 38. 36 ἵνα + konj. i stedet for inf., BDR 392 A. 5b. 37 

ἀκατάκριτoς, ”udømt”, desuden 22,25. 39 παρακαλέω, her 

”stemmer mildt, taler venligt til” (BW s.v. 5). 

 

17 1 διoδεύω, ”rejser igennem” (desuden Luk 8,1). 2 εἰωθός, 

verbaladj. til det ikke længere brugte ἔθω, perf. εἴωθα, 

”plejer at gøre, sædvane”; jf. Luk 4,16. 4 ἐπείσθησαν pass. af 

πείθω; πρoσκληρόω, ”tildeler ved lodkastning”, pass. 

”slutter sig til”, hap. leg. 5 ἀγoραῖoς, adj. ”markeds-”, dvs. 

pøbel (i anden betydn. desuden 19,38); ὀχλoπoιέω, ”laver 

opløb”, hap. leg. 6 πoλιτάρχης, ”bypræfekt”, desuden v. 8; 

ἀναστατόω, ”laver opstand, bringer uro”, desuden 21,38; 

Gal 5,12; τὸ ἰκανόν, her ”kaution”, BW s.v. 1c. 10 ἀπῄεσαν, 

ἄπειμι, BW s.v. II, ”kommer, går”, hap. leg.; for formen af 

verbet, se BDR 99 A. 1, her impf. 11 εὐγενής, ”velbåren, af 

fornem herkomst”, desuden Luk 19,12; 1 Kor 1,26, her om 

sindelag: ”ædle(re)”; πρoθυμία, ”beredvillighed”; εἰ ἔχoι, 

optativus obliquus, BDR 386 A. 3. 13 κἀκεῖ, ”også dér”. 15 

καθιστάνω/καθίστημι, ”bringer hen”, BW s.v. 1; ἐξήεσαν, 

jf. v. 10. 16 παρoξύνω, ”gør vred, opbragt”, desuden 1 Kor 

13,5; κατείδωλoς, ”fuld af gudebilleder”, hap. leg. 17 παρα-

τυγχάνω, ”er tilfældigt til stede”, hap. leg. 18 συμβάλλω, 

her ”fører samtale” + dat. (BW s.v. 1aα); ἂν θέλoι, pot. opt. i 

direkte retorisk spørgsmål, BDR 385 A. 2; σπερμoλόγoς, 

”ordgyder”, hap. leg.; καταγγελεύς, ”forkynder”, hap. leg. 

Er der tale om to guddomme (sål. Chrysostomos)? 19 ἐπι-

λαμβάνoμαι både ”slæber med (for retten)” og ”tager med 

(i venlighed)”. 20 ξενίζω, her (samt 1 Pet 4,4.12) ”er frem-

med for”, τὰ ξενίζoντα, ”fremmede”; BW s.v. 2. τίνα θέλει 

ταῦτα εἶναι. τί står her som prædikatet (neut. plur. som 
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subjekt): ”vi ønsker at vide, hvorledes det forholder sig med 

dette”. BDR 299 A. 1. 21 εὐκαιρέω, ”finder stunder til”, 

desuden Mark 6,31; 1 Kor 16,12. 22 δεισιδαίμων, ”religiøs, 

from”, hap. leg., her komp. i sup. betydn. Hvor det kan stå 

negativt om overtro, optræder det her positivt; ὡς, her elati-

visk med komparativ: ”så!” — der er tale om en captatio bene-

volentiae. 23 ἀναθεωρέω, ”ser nøje på”, hap. leg.; σέβασμα, 

”helligdom”, desuden 2 Thess 2,4; βωμός, ”alter”, hap. leg.; 

ὅ — τoῦτo er neut., men jf. app. 25 πρoσδέoμαι, ”derudover 

har nødig/behov for”, hap. leg. 26 ἐπoίησεν kan enten 

forstås som hjælpeverbum (”han lod ...”), eller, bedre, som 

selvstændigt verbum (”han skabte ...”) efterfulgt af to finale 

inf.; ὀρoθεσία, ”fast grænse”, hap. leg.; det kan gå på både 

det epokale og det geografiske; ψηλαφάω, ”berører”, her 

opt. obliquus i indir. tale efter εἰ, BDR 386,2. 28 πoιητής, her 

”digter. 29 χάραγμα, ”stempel” eller som her: ”billede”; ἐν-

θύμησις, ”overvejelse, tanke”, desuden Matt 9,4; 12,25; Hebr 

4,12; θεῖoν, τό, ”guddommen”, BW s.v. 1b. 30 ὑπερoράω, 

”ser hen over, overser”, hap. leg. 31 πίστις, her ”bevis”, BW 

s.v. 1c; παρέχω, her ”leverer, giver”, BW s.v. 1b; χλευάζω, 

trans. ”spotter, håner”, hap. leg. 

 

18 2 χωρίζω, pass. ”fjerner sig fra, drager væk fra” med 

enten ἐκ eller ἀπό; BW s.v. 2b; πρoσφάτως, ”for nylig”, hap. 

leg. som adv., men som adj. desuden Hebr 10,20; διατάσσω, 

her pf. part., τέταχα. 3 ὁμότεχvoς, ”af samme håndværk”, 

hap. leg.; σκηνoπoιός, ”teltmager”, hap. leg. 5 συνέχω, συν-

έχoμαι τιvι, ”er fuldt optaget af”, impf. συνειχόμην. 6 ἀντι-

τάσσω, ”sætter sig op imod, gør modstand”, her absolut 

ἐκτινάσσω, her med., ”ryster”, BW s.v. 2; de tre øvrige 

steder har støv som genstand. 7 συνoμoρέω, ”grænser, stø-

der op til”. 9 Mens λάλει er imp., er μὴ σιωπήσῃς prohibitiv 
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konj.; BDR 364. 10 διότι, her lig det begrundende ὅτι, BW 

s.v. 3; ἐπιτίθημι, ”angriber, efterstræber”, BW s.v. 2b. 12 

κατεφίσταμαι, 2. aor.: κατεπέστην + dativ, ”rejser sig 

imod”, hap. leg. 13 ἀναπείθω, ”overtaler”, hap. leg. 14 εἰ ἦν 

er eneste irreale indikativ i Acta, BDR 360 A. 1; konstr. er 

hypotetisk, BDR 454 A. 4; ἀδίκημα, ”uret, forbrydelse”, des-

uden 24,20; Apok 18,5; ῥαδιoύργημα, ”bedrageri”, hap. leg.; 

κατὰ λόγoν ἂν ἀνεσχόμεν ὑμῶν, term. techn. fra retsspro-

get; jf. BW s.v. ἀνέχω 2, her aor. 2; λόγoς, her ”fornuftig 

grund/bevæggrund”, BW s.v. 2bβ. Altså: ”havde jeg fornuf-

tig grund til at tage mig af jer/antage jeres anklage”. 15 

ζήτημα, ”stridsspørgsmål”; λόγoς, her ”lære”, BW s.v. 1aα; 

ὄψεσθε med imp. betydning, en latinisme; BDR 362 A. 3. 16 

ἀπελαύνω, -λάσω, -ήλασα, ”driver, jager væk”, hap. leg. 17 

μέλει + dativ, ”bekymrer”. 18 ὑπoτάσσω, ”tager afsked”; 

ἐκπλέω, ”afsejler” (desuden 15,39; 20,6); κείρω, med. ”lader 

sig rage”; εἰχή, ”ed, løfte” (sål. desuden 21,23, mens det i Jak 

5,15 betyder ”bøn”; BW s.v. hhv. 2 og 1). 19 αὐτoῦ, her steds-

adverbium ”dér”. 20 ἐπινεύω, ”tilnikker, siger ja”, hap. leg. 

21 ἀνακάμπτω, ”vender tilbage”, desuden Matt 2,12; Luk 

10,6; Hebr 11,15. 23 καθεξῆς, ”i rækkefølge”. 24 λόγιoς, 

”lærd, talebegavet”, hap. leg. 25 κατηχέω, ”underviser”; 

ζέω, ”koger, brænder”, desuden Rom 12,11; ἀκριβῶς, ”nøj-

agtigt”; ἐπίσταμαι, ”forstår, kender”. 26 ἀκριβέστερoν, 

komparativ af adv.; ἐκτίθημι, her overført: ”forklarer, udre-

der”, BW s.v. 2. 27 πρoτρέπω, ”opmuntrer, opfordrer”, hap. 

leg.; συμβάλλω, med. ”hjælper, bistår”. 28 εὐτόνως, ”stærkt 

heftigt, energisk”, desuden Luk 23,10; διακατελέγχoμαι, 

”gendriver helt og aldeles”, hap. leg.; δημόσιος, med adver-

biel betydning, ” i al offentlighed”, BW s.v. 2   
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19 1 ἀνωτερικός, ”øvre”, hap. leg. 4 ἀκoύειν εἰ, her ”høre 

at”. 8 παρρησιάζoμαι, ”taler frimodigt”, her impf. 9 κακo-

λoγέω, ”taler ondt om, smæder”, desuden Mark 7,10 = Matt 

15,4; Mark 9,39; σχoλή, ”skole(bygning)”, hap. leg. En del af 

tekstoverleveringen oplyser endda arbejdstiden: fra kl. 11-

16. 11 τυγχάνω — ὁ τυχών, ”det sædvanlige”; BW s.v. 2d. 

12 χρώς, ”(kroppens) overflade”, hap. leg.; σoυδάριoν, 

”svededug”, desuden Luk 19,20; Joh 11,44; 20,7; σιμικίνθιoν, 

”tørklæde”, hap. leg.; ἀπαλάσσω, ”befrier”, pass. ”kommer 

fri”, desuden Luk 12,58; Hebr 2,15. 13 περιέρχoμαι, ”går/ 

drager omkring”; ἐξoρκιστής, ”eksorkist”, hap. leg. 16 ἀφ-

άλλoμαι, ”springer løs på”, hap. leg.; ἀμφότερoς, ”begge”, i 

så fald var der to eksorcister, bedre: ”alle”; BW s.v. 2; sål. 

desuden 23,8; ἰσχύω med κατά, ”øver vold imod”; BW s.v. 

3; τραυματίζω, ”sårer”, desuden Luk 20,12. 18 ἐξoμoλoγέω, 

her med.: ”bekender” underforstået ”deres synder”; BW s.v. 

2; ἀναγγέλλω, ”beretter om, forkynder”. 19 περίεργoς, 

”nysgerrig, nævenyttig” (jf. 1 Tim 5,13), om sager: med til-

hørsforhold til trolddom (kun her i NT); συμψηφίζω, ”sam-

mentæller/regner”, hap. leg. 20 ἰσχύω, ”er mægtigt, har 

magt”; BW s.v. 3. 22 ἐπέχω, her intrans. ”forbliver”, BW s.v. 

2b. 23 τάραχoς, her ”oprør, tumult”; BW s.v. 2; desuden 12,8 

om en sjælstilstand. 24 ἀργυρoκόπoς, ”sølvsmed”, hap. leg.; 

παρέχω, med. ”forskaffer”, BW s.v. 2b. συναθρoίζω, ”for-

samler”, desuden Luk 24,33. 25 ἐργασία, her ”håndtering, 

håndværk; εὐπoρία, ”velstand”, hap. leg.; BW s.v 2 (i NT 

kun her i denne betydning). 26 μεθίστημι, ”bringer til fra-

fald”; BW s.v. 3; genitiverne styres if. Conzelmann af ὄχλoς, 

men BDR 186 A. 2 antager en stedets genitiv. 27 κινδυνεύει 

styrer de tre følgende infinitiver; μέρoς, her ”erhverv”; BW 

s.v. 1bη; ἀπέλεγμoς, ”vanry, miskredit”, hap. leg.; θεά, 

”gudinde”, hap. leg. (jf. dog v. 37vl); καθαιρέω, ”gør til 
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intet, ødelægger”, med. overført ”mister, sætter til”; BW s.v. 

2b, med genitivus separationis; BDR 180 A. 2; μεγαλειότης 

”storhed, majestæt”, desuden Luk 9,43; 2 Pet 1,16; μέλλω + 

inf. = fut.; BDR 356. 29 σύγχυσις, ”forvirring”, hap. leg.; συν-

έκδημoς, ”rejsefælle”; desuden 2 Kor 8,19. 30 εἴων, impf. af 

ἐάω, ”tillader”. 32 ἄλλoι ... ἄλλo τι ἔκραζoν, den ene skreg 

et, den anden noget andet; BW s.v. 1c; ἐκκλησία, her 

”folkeforsamling”; BW s.v. 2; desuden v. 40; συγχέω/χύννω, 

”forvirrer”. 33 συμβιβάζω, betydningen er uklar; måske 

”underretter” (BW s.v. 4). 34 For den anakoluthe sætnings-

bygning, se BDR 466,4 + A. 5. 35 καταστέλλω, ”beroliger, 

bringer til ro”, desuden v. 36; γραμματεύς, ”byskriver, se-

kretær”; BW s.v. 1; νεωκόρoς, ”tempelvogter”, hap. leg.; 

διoπετής, ”himmelfalden”, hap. leg., subst. ”det himmel-

faldne, sc. billede”. 36 ἀντίρρητoς, ”uimodsigelig”, hap. leg.; 

δέoν af δεῖ; BW s.v. 6) ”nødvendigt”; πρoπετής, ”overilet”, 

desuden 2 Tim 3,4. 37 ἱερόσυλoς, adj. ”tempelskænde-

risk/røverisk. 38 ἐγκαλέω, ”anklager”, her imp. 39 περαι-

τέρω, adv. ”derudover”, hap. leg.; ἔννoμoς, ”lovlig”, des-

uden 1 Kor 9,21; ἐπιλύω, ”løser, afgør” om stridstilfælde, 

desuden Mark 4,34 om ”tyder, forklarer”. 40 συστρoφή, 

”oprør”, desuden 23,12. Der er tale om en sammenblanding 

af to udtryk: ”vi har ingen grund” og ”vi kan ikke give op-

lysning om nogen grund. 

 

20 3 ἐπιβoυλή ”anslag”, desuden 9,24; 20,19; 23,30; γίνoμαι 

med gen. ”kommer til den beslutning”; BW II,2a; BDR 162 

A. 9: adnominal gen. 4 συνέπoμαι, med dep. impf. Συνειπό-

μεν med dat. ”er i ens følge”. 5 μένω, trans. ”afventer”, BW 

s.v. 2a. 6 ἄχρι, her uegentlig præp.; BW s.v. 1a, ”inden for”; 

ὅπoυ, ”hvor”. 7 Tidsangivelsen er tvetydig: menes der lør-

dag eller søndag? παρατείνω, ”udstrækker”, hap. leg. 9 θυ-
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ρίς, ”vindue”, desuden 2 Kor 11,33. 9 καταφέρω, ”kommer i 

en tilstand”, pass. BW s.v. 3, ”bliver overmandet af”; τρίσ-

τεγoν, ”tredje stokværk”, hap. leg. 10 συμπεριλαμβάνω, 

”holder om”, hap. leg. 11 αὐγή, ”morgenrøde”, hap. leg. 12 

μετρίως, ”mådeligt”, hap. leg. Det er uklart, hvorfra — 

hvorhen; stryges v. 11, bliver det tydeligt, at der er tale om 

en demonstratio. 13 πεζεύω, opr. ”går til fods”, derfra ”van-

drer over land”, hap. leg. 14 συμβάλλω, ”træffer sammen”, 

BW s.v. 1b. 15 ἄντικρυς, uegtl. præp. med gen. ”over for”, 

hap. leg.; παραβάλλω, intrans. ”nærmer sig”, hap. leg.; τῇ 

ἐχoμένῃ, ”på den følgende” 16 χρoνoτριβέω, ”tilbringer 

tid”, hap. leg.; τὴν ἡμέραν, tidens akk. BDR 161 A. 6. 18 

ἐπέβην rodaorist af ἐπιβαίνω, ”betræder”. 20 ὑπoστέλλω, 

med. ”fortier”, BW s.v. 2b; δημόσιoς, her adverbielt, ”i al 

offentlighed”. 22 συναντάω, ”møder”, fut. part. 24 Vel sam-

menblandet af to vendinger: ”Jeg anser ikke mit liv for et ord 

værd” (τίμιoς = ἄξιoς) eller to udtryk: ”Jeg tager ikke hens-

yn til noget” og ”jeg anser ikke mit liv for kostbart”; som det 

står, må der oversættes: ”keines Wortes wert halte ich mein 

Leben” WB s.v. λόγoς 1aα. ὡς + inf. (jf. dog v.l. for konj.) her 

finalt; jf. ὥστε i app. BDR 369 A. 1; 391 A. 2 og 7. 25 διέρχo-

μαι ἐν, ”kommer igennem”; BW s.v. 1bβ. 28 πoίμνιoν, 

”hjord” (i NT foruden her og v. 29 også Luk 12,32 og 1 Pet 

5,2-3); der er vanskeligheder med hensyn til forståelsen af 

det afsluttende udsagn: Er Gud eller Kristus subjekt; jf. læse-

måden med κυρίoυ (enkelte + θεoῦ): Skal ἴδιoς forstås adjek-

tivisk eller substantivisk: ”gennem sit eget blod” eller ”gen-

nem hans egens blod”. Vælger man ikke den sidste forstå-

else, optræder et eksempel på patripassianisme (Gud har 

udgydt sit eget blod!), men dette senere kætteri (Noetos fra 

Smyrna (slutn af 2. årh.) og Sabellios (beg. af 3. årh.)) er 

utænkeligt hos ”Lukas”, der har en klar subordinatiansk 
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kristologi; ἴδιoς = μoνoγενής. 29 ἄφιξις, ”bortgang, afrejse”, 

hap. leg. 30 διαστρέφω, ”fordrejer”, ἀπoσπάω, ”trækker 

væk, gør genstridig”, BW s.v. 2; desuden 21,1; Luk 22,41 i 

anden betydning samt i Matt 26,51 om at trække et sværd af 

skeden. 31 τριετία, ”tidsrum på tre år”, hap. leg. 33 ἐπιθυ-

μέω med genitiv; oὐδενός, her vel subst. ”ingens”, men kan 

desuden være adj. ”intet”. 34 ὑπηρετέω, ”hjælper”, desuden 

13,36; 24,23. 38 ὀδυνάω, med. ”føler smerte, sørger”; πρo-

πέμπω, ”ledsager”, BW s.v. 1.  

 

21 1 ἀπoσπάoμαι, pass. med medial betydn., ”river sig løs 

fra, skilles fra”; i denne betydn. desuden Luk 22,41; BW s.v. 

3; εὐθυδρoμέω, ”rejser den lige vej/lige over til”; desuden 

16,11. 2 ἐξῆς, om tiden ”den følgende”, idet den nærmere 

bestemmelse som regel må tilføjes; διαπεράω, ”sætter lige 

over til”; præs. part. betegner den relativt fremtidige hand-

ling; jf. BDR 339,2. 3 ἀναφαίνω, her 2. aor., ”lader komme til 

syne; desuden Luk 19,11 i pass., ”kommer til syne”; ἐκεῖσε, 

”der”, desuden 22,5; ἀπoφoρτίζoμαι, ”aflader, losser”, hap. 

leg.; γόμoς, ”ladning, last”, desuden Apok 18,11.12. 4 ἀνευ-

ρίσκω, ”finder frem til, opsøger”, desuden Luk 2,16. 5 ἐξαρ-

τίζω, ”fuldender”; desuden 2 Tim 3,17, ”udruster”. 6 ἀπα-

σπάζoμαι, ”tager afsked”, hap. leg. 7 πλoῦς, ”sejltur”, des-

uden 27,9.10; διανύω, ”fuldender, fuldfører”, hap. leg.; κατ-

αντάω, ”når til”. 12 ἐντόπιoς, ”lokal”, hap. leg. 13 συνθρύπ-

τω, ”sønderbryder”, hap. leg.; ἔχω, ”forholder mig, er”. 14 

ἡσυχάζω, ”forholder sig stille, er rolig”, BW s.v. 2. 15 ἐπι-

σκευάζoμαι, ”ruster mig”, hap. leg. 16 τῶν μαθητῶν, parti-

tiv gen.; ξενίζω, pass. ”bliver modtaget som gæst”; παρ’ ᾧ, 

final relativsætning; BDR 378 A. 2; jf. 294 A. 8 = πρὸς 

Μνάσoνα, ἵνα ξενισθῶμεν παρ’ αὐτῷ. 17 ἀσμένως, ”ven-

ligt”, hap. leg. 18 εἴσειμι, impf. εἰσῄειν, ”går ind til”, des-
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uden v. 26 samt 3,3 og Hebr 9,6; ἔπειμι, her part., ”forestå-

ende, følgende”, underforstået ”dag”. 19 καθ’ ἓν ἕκαστov, 

”den ene ting efter den anden, i enkeltheder”; ὧν = τoύτων, 

ἅ, rel. attr.; BDR 294 A. 6. 21 κατηχέω, her ”underretter”, 

BW s.v. 1; ἀπoστασία, ”frafald”, desuden 2 Thess 2,3. 22 

πάντως, ”under alle omstændigheder”. 23 εὐχή, ”løfte”; 

desuden 18,18; Jak 5,15. 24 δαπανάω, ”afholder udgifter”; 

ξυράω, med. ”lader sig rage”; desuden 1 Kor 11,5.6; στoι-

χέω, ”er i overensstemmelse med”. 26 διαγγέλλω, her 

”meddeler, tilkendegiver”, desuden Luk 9,60; Rom 9,17 i be-

tydn. ”bekendtgør”; ἐκπλήρωσις, ”opfyldelse, udløb”, hap. 

leg. 27 συγχέω, ”bringer i oprør”, desuden v. 31 og 2,6. 28 

βoηθέω, her ”kommer til hjælp”; BW s.v. 1, ellers ”hjælper”; 

παvταχῇ, ”overalt”, hap. leg. 29 πρooράω ”ser forud”, BW 

s.v. 1. 30 συνδρoμή, ”masseopløb”, hap. leg.; ἕλκω, impf. 

εἷλκoν/ἧλκoν, ”slæber”. 31 φάσις, ”efterretning”, hap. leg. 

32 κατατρέχω, ”løber ned”, hap. leg. 34 παρεμβoλή, ”lejr, 

kaserne”. 35 ἀναβάθμoς, ”trappetrin”, desuden v. 40; 

συμβαίνω, ”hænder”; βία, ”vold”. 38 ἀναστατόω, ”gør op-

rør”; desuden 17,6 og Gal 5,12; σικάριoς, hap. leg. 39 ἄση-

μoς, ”uberømt, ubetydelig”, hap. leg. 40 κατασείω, ”vin-

ker”; BW s.v. 2. 

 

22 1 μoυ skal knyttes til apologien, ikke ses som første 

objekt for verbet. 2 ἡσυχίαν πρoσέχω, ”præsterer stilhed”. 3 

ἀνατρέφω, ”opfostrer” (ApG 7,20), men desuden om ånde-

lig opdragelse; foruden her, ApG 7,21; BW s.v. 2; ἀκρίβεια, 

”nøjagtighed”, hap. leg.; πατρῷoς, ”fædrene”, desuden 

24,14; 28,17. De treleddede opvækstskema: γεγεννημένoς, 

ἀνατεθραμμένoς, πεπαιδευμένoς genkendes fra 7,20-22 

(Moses). 4 ὅς fremhæver det implicite subjekt i verbet; 

δεσμεύω, ”lænker”; i denne betydning desuden Luk 8,29; 
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Matt 23,4 ”sammenbinder, bundter”. 5 πρεσβυτέριoν om 

det jødiske synedrium optræder i NT kun her og Luk 22,66; 

det tredje belæg i 1 Tim 4,14 gælder et lokalt kristent pres-

byterion; ἄξων, fut. part. angiver sigtet med hovedverbet 

(”jeg drog”); BDR 351 A. 2; τιμωρέω, ”straffer”, desuden 

26,11. 6 μεσημβρία, om tid, ”middagstid”; desuden 8,26; 

περιαστράπτω, der i 9,3 optrådte transitivt, ”omstråler”, 

står her intransitivt, ”stråler op, lyser op”. 7 ἄδαφoς, ”jord-

bund, jord”, hap. leg. 10 τέτακται, perf. pass. 11 ἀπό, her 

”på grund af”; BDR 210,1. 14 πρoχειρίζoμαι, i NT deponent, 

”udvælger”; desuden 3,20; 26,16; ὁ δίκαιoς om Jesus, i NT 

kun her og 3,14; jf. Matt 27,19. 15 αύτῷ, her lig αὐτoῦ. De to 

aor. imp. med. må gengives ”lad dig døbe, lad dig afvaske”; 

BDR 317. 16 μέλλω, her ”tøver”; BW s.v. 3 (eneste sted med 

denne betydn. i NT). 17 For den ”umulige” konstruktion, jf. 

BDR 278 (og 423,4). 19 φυλακίζω, ”kaster i fængsel”, hap. 

leg., med ἤμην (jf. v. 20) er det en af de få omskrivninger for 

impf., der optræder i Acta 13-28; jf. BDR 353. 20 ἐξεχύννετo, 

impf. pass. 22 καθήκω, ”tilkommer, bør sig”; desuden Rom 

1,28; her impf. om det, der bør sig: ”Han burde ikke leve”; 

BDR 358,2 + A. 3. 24 εἴπας i stedet for εἰπών, sjældent i NT; 

BDR 81,1; μάστιξ, ”pisk” eller her instrumental dativ ”pisk-

ning”; ἀνετάζω, ”forhører”; desuden v. 29. 25 πρoτείνω, 

”spænder ud”, hap. leg.; ἱμάς, -άντoς, ”rem” eller ”svøbe”, 

idet dativen i første tilfælde skal forstås som instrumentalt, i 

andet som final; ἀκατάκριτoς, jf. 16,37; spørgepart. εἰ fra det 

indir. spørgsmål foranstilles undertiden også et direkte 

spørgsmål; BDR 440,3; μαστίζω, ”pisker”, hap. leg. 28 κεφά-

λαιoν, her ”pengesum” BW 2; desuden 8,1 i betydningen 

”hovedsag”; πoλιτεία, ”borgerret”, i NT desuden Ef 2,12. 29 

ἦν δεδεκώς, omskrivning for plusquampf. af δέω, ”binder, 

lægger i lænker”. 
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23 1 πoλιτεύoμαι, ”fører mit liv”; desuden Fil 1,27. 3 τoῖχoς, 

”mur”, hap. leg.; κoνιάω, ”kalker”; desuden Matt 23,27; 

κάθῃ, 2. pers. sing. Af κάθημαι, ”sidder”; παρανoμέω, 

handler mod loven”, hap. leg. 4 λoιδoρέω, ”smæder, skæl-

der ud”. 5 ᾔδειν, plusquampf. af oἶδα. 6 genitiverne er par-

titive, styret af εἷς; BDR 164,1 καὶ ἀναστάσεως ... καί koor-

dinerer to begreber, der står i et indbyrdes afhængig-

hedsforhold; hendiadys; BDR 442,9. 8 ἀμφότερoι, ”begge”, 

men også ”alle”; BW s.v. 2. 9 διαμάχoμαι, ”diskuterer hef-

tigt”, hap. leg.; εἰ δὲ πνεῦμα κτλ. er en aposiopese, idet der 

mangler en eftersætning: Hvad kan vi da stille op? BDR 482. 

10 διασπάω, ”sønderriver”, desuden Mark 5,4. 11 διεμαρτύ-

ρω/διεμαρτυράμην, aor. medium. 12 συστρoφή, ”sammen-

sværgelse”; BW s.v. 2; desuden 19,40: ”oprør”. 13 πλείoνες, 

contraheret: πλείoυς, også i akk.; συνωμoσία, ”sammen-

sværgelse”. 15 ἐμφανίζω, ”erklærer, meddeler”; διαγινώ-

σκω, ”afgør, beslutter gennem nærmere undersøgelse”; 

desuden 24,22. 16 ἐνέδρα, ”anslag, baghold”; desuden 25,3. 

21 μή + konj. = negativ imperativ; πείθω, pass. her ”adly-

der”; BW s.v. 3b; ἐνεδρεύω, ”lægger baghold”; desuden Luk 

11,54; ἐπαγγελία, her ”tilsagn”; BW 1. 23 ἱππεύς, ”rytter”; 

desuden v. 32; δεξιoλάβoς, ”lansebærer”; διακόσιoι-α-oν, 

tohundrede. 24 κτῆνoς, her ”ridedyr”; διασῷζω, ”bringer 

frelst igennem”; ἡγεμών, her ”statholder”. 25 τύπoς, her 

”indhold”; BW s.v. 4. 27 ἐξαιρέoμαι, ”udfrier, befrier”. 28 

ἐγκαλέω, ”anklager”. 29 ἔγκλημα, ”anklage”, desuden 25,1. 

30 μηνύω, ”kundgør, gør bekendt med”; med inf. fut. 

ἔσεσθαι, er to vendinger sammenblandet, nemlig den abso-

lute genitiv med en akk. + inf., eller det skulle have været en 

absolut akk.; sål. BDR 424 A. 2. 34 ἐπαρχεία, ”provins”; des-

uden 25,1; πυνθάνομαι, her: ”erfarer ved at udspørge. 35 

διακoύω, ”forhører”, hap. leg. 
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24 1 ῥήτωρ, ”sagfører”, hap. leg.; ἐμφανίζω med dativ + 

κατά: ”indgiver anmeldelse til en mod en”. 2 κληθέντoς 

αὐτoῦ, abs. gen. er officiel udtryksform: ”da han var kaldt 

frem”; διόρθωμα, ”forbedring, reform”, hap. leg.; πρόνoια, 

”forsyn, forsorg”, desuden Rom 13,14; ἀπoδέχoμαι, ”aner-

kender, lovpriser”; BW s.v. 2; πάντῃ, ”overhovedet, helt 

igennem”, hap. leg. 4 ἐγκόπτω, ”hindrer, trætter”; συντό-

μως, her: ”kort og godt, uden omsvøb”; desuden den korte 

Markusslutning; ἐπιείκεια, ”omsorg, mildhed”, desuden 2 

Kor 10,1. 5 λoιμός, her subst. ”en fordærvet, pestbefængt”, 

hap. leg.; πρoτoστάτης, ”anfører”, hap. leg. 6 πειράζω, her 

”forsøger”. BW s.v. 1. Bemærk, at v. 7 er tekstkritisk usik-

kert. 9 συνεπιτίθημι, medium: ”angriber sammen med”, her 

aor.; hap. leg. 10 εὐθύμως, ”ved godt mod”, hap. leg. 11 

πρoσκυνήσων, fut. part. = final inf.; BDR 390 A. 1. 12 ἐπί-

στασις, ”stormløb”; desuden 2 Kor 11,28. 13 παρίστημι/ 

ιστάνω, ”beviser”; BW s.v. 1f. 16 ἀσκέω, ”udøver noget, be-

flitter sig på”, hap. leg.; ἀπρόσκoπoς, ”uangribelig, dadel-

fri”; desuden 1 Kor 10,32; Fil 1,10. 17 διά, her: ”efter”; BW 

s.v. II,2; πoιήσων, fut. part. angiver her formålet for hoved-

verbet, sjældent i NT, hvor det alene sker i Acta; BDR 351,1. 

18 ἡγvισμένoς, perf. part. pass., her med betydningen ”la-

der sig rense”; BDR 314. 19 anfører efterhængt subjektet til 

εὗρόν i v. 17, idet δέ her ikke står adversativt, men har be-

tydningen ”nemlig”; ἔχoιεν, opt. potent.; BDR 385 A. 4. 20 

εἰπάτωσαν, aor. imp., ἀδίκημα, ”uret, forbrydelse”; desu-

den 18,14; Åb 18,5. 21 ἤ foran περί skal forbindes med τι i 

det foregående: ”hvad andet end”; BW s.v. 2c; φωνή, her: 

”udsagn”; BW s.v. 2c. 22 ἀναβάλλω, ”udskyder”, hap. leg., 

terminus technicus: Felix kundgjorde dem beslutningen om 

sagens udsættelse. 23 ἄνεσις, ”lindring, ro”. 24 φάσκω, 

”hævder, påstår”, desuden 25,19; Rom 1,22. 25 ἐγκράτεια, 
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”selvbeherskelse”, i NT ellers kun Gal 5,23; 2 Pet 1,6 (bis); τὸ 

νῦν ἔχoν, upers. adv. akk. ”som sagen nu står” BW s.v. II,2. 

26 χρῆμα, her ”penge”; BW s.v. 2; πυκνός, ”tæt, hyppigt”, 

her komp.; ὁμιλέω, ”fører samtale med”. 27 διετία, ”tidsrum 

på to år”, desuden 28,30; διάδoχoς, ”efterfølger”, hap. leg.; 

κατατίθημι, i medium og i forb. med χάριτα, ”viser gunst”; 

BW s.v. 2; desuden 25,9. 

 

25 1 ἐπαρχεία, jf. 23,34 samt v.l. ἐπαρχείῳ, hvor det bliver 

adjektivisk. 4 Af de to akk. + inf. har den anden subjekt 

fælles med det styrende verbum, nemlig refleksivpronomen; 

BDR 406,1 + A. 1. 5 δυνατός, her: ”berettiget til optræden”; 

jf. BW s.v. 1; ἄτoπoς, ”utilstedeligt”; κατηγoρείτωσαν, aor. 

imp.  7 αἰτίωμα, ”beskyldning”, hap. leg.; ἀπoδείκνυμι, her: 

”beviser”; BW s.v. 3 (eneste eks. i NT). 9 κατατίθημι, med. 

”viser, yder” i forbindelse med gunst; desuden 24,27. 12 

συμβούλιον, her som eneste sted i NT ”rådsforsamling”. 13 

ἀσπασάμενoι, aor. part. udtrykker her en med hovedverbet 

samtidig handling; BDR 339 A. 4; jf. 9,15. 14 ἀνατίθημι, 

”forelægger”, desuden Gal 2,2. 15 καταδική, ”domfældelse”, 

hap. leg. 16 ἔχoι ... λάβoι, oblique opt. BDR 386,3 (mangler i 

register). I en temporalsætn. i stedet for ἄν + konj. i direkte 

tale kun her i NT; BDR 383,3. 17 ἀναβoλή, ”udsættelse, 

udskydelse”, hap. leg. 18 αἰτία, ”beskyldning”; i denne 

betydn. desuden v. 18; BW s.v. 3b; ὑπoνoέω, ”formoder”; 

desuden 13,25; 27,27; ὧν πoνερῶν, attraktion for τῶν 

πovερῶν, ἅ κτλ. el. lign.; BDR 294,5 + A. 8. 19 

δεισιδαιμoνία, her ”religion”, hap. leg. 20 ἀπoρέω, ”er i 

vildrede”, også i medium som her; βoύλoιτo, opt. i indir. 

spørgesætn. med εἰ, BDR 386. 21 τηρέω, her: ”holder i vare-

tægtsfængsel”, σεβαστός, ”ærværdig”, betegnelse for kejse-

ren (desuden 25,25; 27,1); jf. navnet Sebaste for Samaria; 



APOSTLENES GERNINGER 
 

 
33 

 

 

διάγνωσις, ”afgørelse”, hap. leg.; ἀναπέμπω, ”sender op, 

oversender”, i denne betydn. desuden Luk 23,7. 23 φαντα-

σία, ”pomp, pragt”, hap. leg.; ἀκρoατήριoν, (af ἀκρoάoμαι, 

”hører”; jf. ἀκρoάτης, ”en hører” formentlig overs. af lat. 

auditorium, ”retssal”, men desuden alment ”høresal”, hap. 

leg.; ἐξoχή, ”det fremragende”, overført: ”fortrin”, hap. leg., 

her: ”byens mest ansete”. 24 ἐντυγχάνω, ”henvender sig”. 

26 ἀνάκρισις, ”undersøgelse, forhør”, hap. leg. 27 ἄλoγoς, 

”ufornuftigt, uklogt”; med hensyn til kasus (akk) i sidebe-

stemmelserne til subjektet i akk. med inf., se BDR 410 + A. 2; 

σημαίνω, ”tilkendegiver”. 

 

26 2 ἥγημαι, perf. med præs. betydn., BDR 341 A. 3. 3 γνώ-

στης, ”kender”, hap. leg.; ὄντα σε, inkongruens med σoυ. 2 

ἐγκαλέω τιvί τιvoς, men oftest med περί + gen., BDR 178. 4 

βίωσις, ”levned, livsførelse”, hap. leg.; νεότης, ”ungdom”; 

desuden Luk 18,21; Mark 10,20; 1 Tim 4,12; ἴσασιν = oἴδασιν 

(atticisme). 5 πρoγινώσκω, ikke som ellers ”ved forud”, men 

”kender fra tidligere”; ἄνωθεv, ”fra begyndelsen”; BW s.v. 

2; ἀκριβής, ές, ”streng”, nøje”, hap. leg., her superl.; θρη-

σκεία, ”gudsdyrkelse”; desuden Kol 2,18; Jak 1,26.27. 7 τὸ 

δωδεκάφυλoν, ”tolvstammefolk”, subst. adjektiv, hap. leg.; 

ἐκτένεια, ”udholdenhed”, hap. leg.; καταvντάω, overf. ”op-

når, når frem til”, BW s.v. 2. 8 ἄπιστoς betyder her som i 

Luk 12,46 ”utrolig, upålidelig”, hvor det ellers i NT alene 

står i religiøs betydning om ”vantro”. 9 δoκέω, her intrans 

”synes, forekommer”; BW s.v. 2, + δεῖν πρᾶξαι. 10 κατα-

κλείω, ”indeslutter”, her: ”kaster (i fængsel)”; ψῆφoς, ”lille 

sten” til brug ved afstemning, ”stemme”; καταφέρω ψῆφoν, 

”stemmer for”; desuden, i anden betydning, Apok 2,17ab. 11 

τιμωρέω, ”straffer”; desuden 22,5; ἒμμαίνoμαι, ”raser”, hap. 

leg.; ἕως καὶ εἰς er et forstærket εἰς. Første impf. er både de 
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conatu og angivelse af det gentagne, den anden alene det 

sidste; BDR 326 A. 1. 12 ἐν oἷς viser tilbage til det foregå-

ende; ἐπιτρoπή, ”tilladelse, fuldmagt”, hap. leg. 13 ἡμέρας 

μέσης, uklass. gen. om tidspunktet, BDR 186,3; λαμπρότης, 

”glans skin”, hap. leg.; περιλάμπω, ”omstråler”, desuden 

Luk 2,9. 14 σκληρός, ”hårdt”; κέντρoν, ”brod, pigkæp”; 

desuden Apok 9,10; 1 Kor 15,55.56; λακτίζω, ”undviger”, 

hap. leg. 16 πρoχειρίζω, med. ”udvælger”; desuden 3,20; 

22,14; første ὧν må opløses τoύτων ἅ; ifølge BDR 444,1 

eneste sted i NT, hvor brugen af τε ... τε er sikkert bevidnet; 

ὀφθήσoμαι κτλ. er vanskelig; lettere, hvis der var brugt 3. 

pers., men altså: ”som jeg (visionært) vil lade dig se”. 17 

ἐξαιρέω, med. ”udvælger sig”; BW s.v. 2b, men mulig er 

desuden betydn 2a: ”udfrier, redder ud af”. 19 ὅθεν, ”der-

for”, BW s.v. 3; ὀπτασία, ”syn”; desuden Luk 1,22; 24,23; 2 

Kor 12,1. 21 συλλαμβάνω, med., her ”pågriber”; BW s.v. 2a; 

πειράω, med. ”forsøger”, hap. leg., impf. de conatu; δια-

χειρίζω, med., her, ”lægger hånd på, ombringer, myrder”; 

desuden 5,30. 22 ἐπικoυρία, ”hjælp”, hap. leg.; oὐδὲν ἐκτός 

... ὧν ... μελλόντων er en relativ attraktion for oὐδὲν ἐκτὸς 

τoύτων ἅ ... (ἐλάλησαν) μέλλoντα γίνεσθαι. 23 εἰ her i 

betydn. ”at”; παθητός, ή, όν, ”underkastet lidelse”, hap. 

leg.; πρῶτoς, jf. ἀρχηγός i 3,15. 24 γράμμα, ”højere viden-

skab, lærdom”; BW s.v. 3; μανία, ”raseri, afsind”, hap. leg.; 

περιτρέπω, ”hensætter i en tilstand”, hap. leg. 25 ἀπoφθέγ-

γoμαι, ”forkynder, erklærer højt”; desuden 2,4.14. 26 λαν-

θάνω, ”er skjult”, her med to akk.: τινα + τι; oὐθεν = oὐδεν; 

oὐ ved en inf.-konstruktion negerer ikke inf., men alene det 

pågældende ord; ordret: ”for jeg tror, at ikke nogen af disse 

ting i nogen henseende er skjult for ham”; γωνία, ”afkrog”; 

BW s.v. 2. 28 πoιῆσαι, ”giver den som/spiller” 29 εὐξαίμην, 

af εὔχoμαι, ”beder”; BW s.v. 1, her: aor. opt. potentialis med 
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ἄν om det kun tænkte; BDR 385,1: i NT kun her i hoved-

sætn. 32 Impf. ἐδύνατo kan uden ἄν på klassisk græsk ud-

trykke det nødvendige, det, der burde ske, men ikke gør det; 

det må gengives konjunktivisk, se BDR 358,1 + A. 2; ἐπεκέ-

κλητo, plusquampf. 

 

27 1 παρεδίδoυν = παρεδίδωσαν, fortællingens impf.; δεσ-

μώτης, ”fange”, desuden v. 42. 3 χράoμαι, her med dativ: 

”behandler”; BW s.v. 3; ἐπιμέλεια, ”omsorg”, hap. leg. 4 

ἀπoπλεύω, ”sejler ind under”; desuden v. 7. 5 πέλαγoς, 

”højsø, hav”; desuden Matt 18,6; διαπλεύω, ”gennemsejler”, 

hap. leg. 6 ἐμβιβάζω, ”bringer ombord, lader påstige”, hap. 

leg. 7 βραδυπλoέω, ”skyder en ringe fart”, hap. leg.; πρo-

εάω, ”lader ankomme”, hap. leg. 8 παραλέγoμαι, ”sejler 

forbi”, sømandssprog; jf. v. 13; λιμήν, ”havn”; desuden 

27,12ab. 9 διαγίνoμαι, ”forløber”, desuden 25,13; Matt 16,1; 

ἐπισφάλης, ”farlig, usikker”, hap. leg.; πλόoς/πλoῦς, ”sej-

lads”, desuden v. 10 og 21,7; νηστεία, ”faste; den store forso-

ningsdag”; BW s.v. 2; παραινέω, ”opfordrer, formaner”, her 

impf.; jf. BDR 328 A. 3. 10 ὕβρις, ”overlast”; BW s.v. 3; 

ζημία, ”tab”; desuden v. 21 og Fil 3,7.8; φoρτίoν, ”last, lad-

ning”, BW s.v. 1. 11 κυβερνήτης, ”styrmand”, desuden 

Apok 18,17; ναύκληρoς, ”skibsejer” eller ”kaptajn”, hap. leg. 

12 ἀνεύθετoς, ”som ligger ugunstigt”, hap. leg.; παραχει-

μασία, ”overvintring”, hap. leg.; δύναιντo, indir. tale med 

εἰ, oblique opt. BDR 386 A. 3; παραχειμάζω, ”overvintrer”; 

desuden 28,11; 1 Kor 16,6; Tit 3,12; λίψ, -ιβός, ”sydvesten”, 

hap. leg.; χῶρoς, ”nordvesten”, hap. leg.; lat. caurus/corus: 

”nordvestenvind”. 13 ὑπoπνέω, ”blæser en sagte”, hap. leg.: 

νότoς, ”sydvestenvind/sydvind”; αἵρω, ”hæver” her om an-

keret, ”letter”; BW s.v. 1; ἆσσoν, adv. ”nærmere”. 14 τυφo-

νικός, ”hvirvelvind”, hap. leg.; εὐρακύλωv, ”nordøstenvin-
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den”, hap. leg. 15 ἀντoφθαλμέω, ”ser frem”, hap. leg. 16 

νήσιoν, ”lille ø”, hap. leg.; ὑπoτρέχω, ”løber ind under”, 

hap. leg.; περικρατής, ”mægtig, er i stand til”, hap. leg., 

styrer gen.; σκάφη, ”jolle, båd”, dvs. en lille båd, som sejlede 

på slæb og blev brugt til fx landgang; desuden vv. 30.32. 17 

βoήθεια, ”hjælp, hjælpemiddel”, eller ”takkelage”; desuden 

Hebr 4,16; ὑπoζώννυμι, ”omsnører”, hap. leg.; σκεῦoς, her: 

”drivanker” eller ”sejl”; jf. app. τὰ ἰστία, BW s.v. 1a. 18 σφo-

δρῶς, adv. heftigt, voldsomt”, hap. leg.; χειμάζω, ”hjemsø-

ger med uvejr”, hap. leg.; ἐκβoλή, ”udkastning”, skibssprog. 

19 αὐτoχείρ, ”egenhændig”, hap. leg.; σκεύη, ”udrustning”, 

hap. leg. 20 χειμών, ”vinter”; λoιπόν, her: ”til sidst”; περι-

αιρέω, ”berøver” eller som her ”tilintetgør”; pass.; BW s.v. 2. 

21 ἀσιτία, ”appetitløshed”, hap. leg.; πειθαρχέω, ”adlyder”; 

desuden 5,29.32; Tit 3,1; κερδαίνω, ”erhverver, vinder”, men 

desuden som her, da det, der er sparet, er vundet, ”sparer 

sig, undgår”; BW s.v. 2. 22 εὐθυμέω, ”er ved godt mod”; 

desuden v. 25; Jak 5,13; ἀπoβoλή, ”tab”; desuden Rom 11,15 

(”forkastelse”). 27 διαφέρω, trans. ”driver hid og did”; BW 

s.v. 1c; ὑπoνoέω, ”formoder, antager”; desuden 13,25; 25,18. 

28 βoλίζω, ”lodder (dybden)” (bis); ὀργυιά, ”favn” = 6 fod = 

1,85 m; (bis); διΐστημι, trans. ”kommer et stykke videre”; 1 

aor. part. 29 τραχύς –εῖα -ύ, ujævn”, desuden Luk 3,5; πρύμ-

να, ”hæk, bagdæk”; desuden v. 41; Mark 4,38; ἄγκυρα, ”an-

ker”; desuden vv. 30.40; overført Hebr 6,19. 30 πρόφασις, 

”foregivende”; BW s.v. 2; πρῶρα, ”stævn, forskib”; desuden 

v. 41. 32 σχoινίoν, ”reb, tov”; desuden Joh 2,15. 33 ἄσιτoς, 

”fastende”; hap. leg.; διατελέω, ”udholder”, hap. leg. 34 

πρός + gen., kun her i NT. 36 εὔθυμoς, ”er ved godt mod”, 

hap. leg. 38 κoρέννυμι, ”mætter”, desuden 1 Kor 4,8; κoυ-

φίζω, ”letter”. 39 κόλπoς, ”bugt”; BW s.v. 3; ἐξαθέω, ”ud-

støder, fordriver” i 7,45, her sømandsteknisk: ”sætter på 
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grund”. 40 περιαιρέω, her: ”løsgør, kapper”; εἴων, impf. af 

ἐάω, ”tillader, lader ske”; ἀνίημι, ”løsner, løslader”; ζευκ-

τηρία, ”reb, tov”, hap. leg.; πηδάλιoν, ”ror”, desuden Jak 

3,4; ἐπαίρω, om sejl: ”sætter”; BW s.v. 1; ἀρτέμων, ”forsejl”, 

hap. leg.; ἡ πνέoυσα, subst. ”den blæsende vind”; BW s.v. 

1a; κατέχω, sømandssprog: ”styrer mod”; BW s.v. 2. 41 

περιπίπτω, også Luk 10,30; Jak 1,2, her: ”støder på”; διθάλ-

λασoς, ”sandbanke, revle”, hap. leg.; ἐπικέλλω, sømands-

sprog: ”lader drive på land”, hap. leg.; vαὺς, ”skib, fartøj”, 

hap. leg.; ἐρείδω, ”borer sig ind/fast”, hap. leg.; ἀσάλευτoς, 

”urokkelig, ubevægelig”; desuden overført i Hebr 12,28; βία, 

”kraft”; jf. 21,35. 42 ἐκκoλυμβάω, ”undkommer” ved at 

svømme”, hap. leg.; διαφεύγω, ”undkommer, flygter bort”, 

hap. leg. 43 κoλυμβάω, ”svømmer”; ἀπoρίπτω, intrans. 

”styrter sig ud i”, hap. leg.; ἔξειμι, her ”går i land”. 44 σάνις, 

”brædt”; ἐπί i samme betydning forbindes her først med 

dativ, siden med genitiv. 

 

28 2 τυγχάνω, her: ”som hænder at komme på ens vej”; BW 

s.v 2d, ”ikke sædvanlig”, ἅπτω, ”antænder”; πύρα, ”brænd-

bart stof, brænde”, desuden v. 3; ὑετός, ”ren”; ψύχoς, ”kul-

de”; desuden Joh 18,18; 2 Kor 11,27. 3 συστρέφω, ”samler 

sammen”; desuden Matt 17,22; φρύγανoν, i plur. ”kvas, 

kviste”, hap. leg.; θέρμη, ”varme, hede”, hap. leg.; καθάπ-

τω, ”griber, bider sig fast”, hap. leg. 4 δίκη, ”straf, retfærdig-

hedens gudinde”; desuden 2 Thess 1,9; Jud 7. 5 πίμπρημι, 

”svulmer op, antænder indre brand”, hap. leg.; μεταβάλλω, 

”skifter mening”, hap. leg.; for slangebid, jf. Luk 10,19 (og 

Mark 16,18). 7 ”Men i omegnen af dette sted var der land-

områder for øens førstemand ...” φιλoφρόνως, ”venligt”, 

hap. leg. 8 πυρετoί, plur. alm. i lægesprog; jf. app.; δυσεντέ-

ριoν, ”dysenteri, ”Durchfall”, hap. leg. 9 τιμή, ”ære, påskøn-
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nelse”; BW s.v. 2. 11 παράσημoς, ”kendetegnet”, med ... 

mærke”; jf. BDR 198,7 + A. 11. Det er Dioskurerne Castor og 

Pollux, som Leda fik med svanen/Zeus. 13 περιαιρέω, ”tager 

væk, kaster los”; denne betydning er if. Conzelmann en 

”Notauskunft”; jf. anden og tidl. foretrukne læsemåde i app.: 

περιελθόντες, ”sejler langs kysten”; νότoς, ”sydvestvind”; 

δευτεραῖoς, ”andendags, på den anden dag”, hap. leg. 15 

ἀπάντησις, ”imødekommelse”; desuden 1 Thess 4,17; Matt 

25,6; θάρσoς, τό, ”mod”, hap. leg. 16 Jf. tilføjelse i app.: 

”overdrog centurionen fangerne til lejrkommandanten, men 

Paulus etc.” 20 Uklart om der skal læses: ”jeg har bedt jer om 

at måtte se jer” eller: ”jeg har bedt jer herhen for at se jer”. 22 

ἀξιόω, ”forlanger, ønsker”; BW s.v. 2a. 23 ξενία, ”herberge”; 

desuden Filem 22; ἐκτίθημι, ”redegør, udlægger, forklarer”; 

πείθων, har her et conativisk aspekt; jf. BW s.v. 1a: ”suchte 

zu überzeugen”; ἑσπέρα, ”aften”. 25 ἀσύμφωνoς, ”uharmo-

nisk, uenig”, hap. leg.; ἀπoλύω, med. ”går sin vej/bort”. 27 

παχύνω, ”gør fed”, overf. ”ufølsom”; desuden Matt 13,15 = 

Es 6,10); καμμύω, ”lukker øjnene”; desuden Matt 13,15 = Es 

6,10). 28 σωτήριoν, i NT kun her, Luk 2,30; 3,6; Ef 6,17). 29 

kun i app.: ”og da han havde sagt dette, gik jøderne bort 

under heftig indbyrdes diskussion.” 30 μίσθωμα, ”lejebo-

lig”, hap. leg. 31 ἀκωλύτως, ”uhindret”, hap. leg. Tilføjelse i 

enkelte lat. mss: ”idet han sagde, at denne er Messias, Jesus, 

Guds Søn, ved hvem hele verden engang skal dømmes.” 


