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ROMERBREVET 

SPROGLIGE OG GRAMMATISKE NOTER   
 

ved Mogens Müller 

 
BW = Walter Bauer: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften 

des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, 6. 

Auflage, hg. von Kurt und Barbara Aland (Berlin 1988). 

 

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

mentlichen Griechisch, bearbeitet von Friedrich Rehkopf (Göttingen 

1979 og senere oplag). 

 

 

1 1 κλητός, verbaladjektiv af καλέω, ”kaldet”; ἀφoρίζω, 

"udvælger, udkårer", se BW s.v. 2. 2 πρoεπαγγέλλω, i NT 

kun her i med. og 2 Kor 9,5 i pass., "forjætter forud"; γραφαὶ 

ἁγίαι, artikelløst, fordi det er en fast betegnelse, se BDR 253. 

4 ὀρίζω, "indsætter", se BW 1b; gen. ἁγιωσύνης er enten 

kvalitativ (helligheds ånd, nærmest = Helligånden) eller 

final som retningens eller målets genitiv, se BDR 166; ἐκ, her 

"siden", se BW s.v. 5. 5 χάρις, her "nådegave", se BW s.v. 5; 

ἀπoστoλή, "apostelkald", i NT foruden her kun 1 Kor 9,2; 

Gal 2,8 og ApG 1,25; i εἰς ὑπακoὴν πίστεως kunne gen. 

være objektiv ("lydighed mod troen"; sål. BDR 163 A 5), eller 

retningens (se BDR 166) ("lydighed, der fører til tro"), men er 

vel en subjektiv, kvalitativ eller epeksegetisk gen. (se BDR 

165), den lydighed, der udspringer af troen, dvs. "troens 

lydighed"; ὑπὲρ τoῦ ὀνόματoς αὐτoῦ, næppe "for at 

udbrede hans navn" (sål. BW s.v. ὑπέρ 1b), men "for hans 

navns skyld" (jf. BDR 231). 8 πρῶτoν følges ikke op. 9 

λατρεύω "dyrker" i kultisk forstand; πνεῦμα, her "Quell-

punkt und Sitz von Einsicht, Gefühl und Willen, überhaupt 

als Träger des menschlichen Innenlebens", BW s.v. 3b; 

udtrykket μνείαν πoιέoμαι + gen. bruges i NT altid om 

bønner; jf. BW s.v. μνεία 2. 10 ἐπί, ”i, under”, BW s.v. I 2; εἰ  
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+ fut. ind. udtrykker her forventningen, se BDR 375 A. 3, og 

sammen med πῶς uvisheden; ἤδη πoτέ, "endelig engang"; 

jf. BW s.v. ἤδη 1b , altså: "om det måske endelig engang 

måtte lykkes" — εὐoδόω, fut. pass., i NT kun i pass. og i 

overført betydning. 11 τι om den ubestemte, men ikke 

ubetydelige kvantitet, "en og anden"; jf. BW s.v. 2c; στηρίζω, 

her i overført betydning — og som eneste sted i NT i pass.; 

se BW s.v. 2, subst. akk. med inf. 12 συμπαρακαλέω, hap. 

leg., i pass.: "oplever, erfarer, modtager trøst eller opmun-

tring sammen"; διά + gen. om den virksomme årsag; jf. BW 

s.v. IIId. 13 καί står her adversativt, "men"; se BDR 442,1. 15 

τὸ πρόθυμoν er en subst. form af adj. πρόθυμoς, og der er 

underforstået et ἐστιν. 16 ἐπαισχύνoμαι, "skammer mig". 

17 ἐκ — εἰς "hebt (if. BW s.v. ἐκ 6d) den doppelt gesetzten 

Begriff eindrucksvoll hervor ... Ausgang und Ziel ist so 

bezeichnet", men spørgsmålet er, om hvert led ikke har en 

selvstændig betydning. 18 ἀσέβεια, hos Paulus kun her og i 

11,26, "ugudelighed"; κατέχω, "holder nede, undertrykker"; 

BW s.v. 1aβ. 19 διότι, her = ὅτι, "for, thi", BW s.v. 3; τὸ 

γνωστόν, subst. verbaladj., altså: "Gud, for så vidt han kan 

kendes," eller: "det erkendelige ved Gud", idet gen. dog ikke 

er partitiv; se BW s.v. 2; ἐν αὐτoῖς erstatter dativen, se BDR 

220,1; φανερόω, "viser, lader se", se BW s.v. 1a. 20 ἀόρατoς, 

"usynlig"; καθoράω, hap. leg. "betragter, opfatter"; τoῖς 

πoιήμασιν, instrum. dativ, "ved det gjorte/skabte"; ἀΐδιoς, 

hap. leg., "evig"; θειότης, hap. leg., "guddommelighed". 21 

ματαιόω, hap. leg. som verbum, i pass. "prisgiver til intet-

hed/tomhed". 22 μωραίνω, "gør til tåbe"; jf. brugen om salt i 

Matt 5,13; Luk 14,34. 23 ἀλλάσσω, "ombytter"; πετεινόν, τὀ, 

”fugl”; τετράπους, ”firfodet” (også ApG 10,12; 11,6) ἑρπε-

τόν, τό, "krybdyr". 24 subst. inf. i gen. τoῦ ἀτιμάζεσθαι har 

her konsekutiv betydning, "så at de vanærede ..."; se BDR 
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400,8 + A. 10. 25 μεταλάσσω, i NT kun her og v. 26, 

"ombytter"; σεβάζω, hap. leg., "tilbeder". 26 ἀτιμίας, kval. 

gen. θῆλυς, ..εια, ..υ , adj., "kvinde(lig)". φυσικός, "naturlig", 

i denne betydning kun her og v. 27; jf. 2 Pet 2,12; χρῆσις, 

"brug, omgang", i NT kun her og v. 27. 27 ἄρσην, ..εν, 

"mand(lig)"; i χρῆσιν τῆς θηλείας  er genitiven epeksege-

tisk; ἐκκαίω, hap. leg., "antænder, sætter i brand"; ὄρεξις, 

hap. leg., "begær"; ἀσχημoσύνη, "skamløshed", også i Apok 

16,15, hvor det står for skamdele; ἀντιμισθία, ”løn”, i NT 

kun her og 2 Kor 6,13; kun påvist i kristen litteratur. 28 

δoκιμάζω, "beslutter på baggrund af prøvelse, skønner", jf 

BW s.v. 2b; ἐπίγνωσις, "erkendelse"; ἀδόκιμoς, "uskønsom", 

ordspil med δoκιμάζω; τὸ καθῆκoν, kun i subst. form her, 

"det sømmelige"; ellers kun i ApG 22,22. 29 πεπληρoμένoυς 

styrer de følgende fire subst., μεστoύς de følgende fem; 

κακoηθεία, hap. leg., "forslagenhed"; ψιθυριστής, hap. leg., 

"øretuder". 30 κατάλαλoς, hap. leg., "bagtaler"; θεoστυγής, 

hap. leg., betyder ellers "forhadt af Gud", men synes her at 

betyde "gudshader"; jf. BW s.v.; ὑβριστής, i NT kun her og 1 

Tim 1,13, "voldsmand"; ὑπερήφανoς, "overmodig"; ἀλα-

ζών, i NT kun her og 2 Tim 3,2, "pralerisk"; ἐφευρητής, hap. 

leg., "opfindsom", styrer gen. 31 ἀσύνετoς, hap. leg., "ube-

standig"; ἄστoργoς, i NT kun her og 2 Tim 3,3, "ukærlig"; 

ἀνελεήμων, hap. leg.; jf. dog v.l. Tit 1,9, "ubarmhjertig". 32 

δικαίωμα, "retsbestemmelse, retsordning"; jf. BW s.v. 1. 

 

2 1 ἐν ᾧ = ἐν τoυτῷ ὅτι, "i dette at du dømmer osv."; sål. BW 

s.v. ἐν 6a, mens BDR 219,2 + A 2 tager det i betydningen 

"fordi". 2 κατὰ ἀλήθειαν, se BW 3d: "d. wahren Sachverhalt 

entsprechend", altså" "som ret er" o. lign. 4 πλoύτoυ styrer 

alle tre led og er selv styret af καταφρoνέω; χρηστότης, 

"godhed"; ἐνoχή, i NT kun her og 3,26, "overbærenhed"; 
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ἄγει εἰς er præsens de conatu; jf. BDR 319, "vil føre". 5 κατά, 

her "på grund af, i overensstemmelse med"; se BW s.v. 

II,5aδ; σκληρότης, som subst. adj. hap. leg., "hårdhed"; 

ἀμετανόητoς, hap. leg, "ubodfærdig"; καί foran ἀπoκαλύ-

ψεως kan forstås som et καί-epexegeticum; jf. BDR 442,6; 

δικαιoκρισία, hap. leg., "retfærdig dom"; for konstruktion i 

forlængelse af relativsætn., se BDR 469 A. 2. 7 I de følgende 

vers (7-10) optræder en kiasme: a-b-b-a, vv. 7 og 10, vv. 8 og 

9; καθ’ ὑπoμoνήν skal knyttes til part. 8 ἐριθεία, "egen-

nytte"; ved nominativerne ὀργή og θύμoς må der enten, i 

overensstemmelse med konstruktionen i v. 9, underforstås 

en form af εἰμι, eller Paulus bryder anakolutisk konstruk-

tionen fra v. 6, der ville fordre akkusativ. 9 στενoχωρία, i 

NT her, i 8,35; 2 Kor 6,4; 12,10, "angst, forlegenhed" (har 

noget med snæver at gøre). 11 πρoσωπoλημψία, i NT kun 

her og i Ef 6,9; Kol 3,25; Jak 2,1, "personsanseelse"; ἀνόμως, 

som adv. kun her. 12 ἥμαρτoν er en kompleksiv aor.; jf. 

BDR 332. 13 Nominalsætning med underforstået verbum; 

ἀκρoάτης, kun her og Jak 1,22.23.25. 14 ὅταν + konj. ud-

trykker casus eventualis i en tidsbisætning; φύσει, en hen-

seendes dat. (jf. BDR 197,2), skal vel forbindes med det føl-

gende, men kan også knyttes til det foregående. 15 Præsens 

ἐνδείκνυνται skal vel forstås med futurisk betydning; jf. 

BDR 323; γραπτός, hap. leg., "skrevet"; συμμαρτυρέω, også 

8,16 og 9,1, "vidner sammen med bekræfter"; ἀλλήλων går 

næppe på hedningerne, men på tankerne; λoγισμός, kun 

her og 2 Kor 10,4, "tanke". 17 ἐπoνoμάζω, hap. leg., "kalder, 

benævner", her med. med pass. betydning; ἐπαvαπαύoμαι, 

kun her og Luk 10,6, her: "forlader sig på", se BW s.v. 2; ἐν 

θεῷ, udtrykker her dativus causae; se BDR 196,2 + A 3. 18 

τὸ θέλημα, underforstået: Guds, den guddommelige; τὰ 

διαφέρoντα, her intrans. "det, der adskiller sig, betyder 
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noget" (jf. adiafora); se BW s.v. 2; κατηχέω, "underviser". 20 

παιδεύτης, kun her og Hebr 12,9, "underviser", styrer gen.; 

μόρφωσις, også 2 Tim 3,5, "skikkelse, form". 22 βδελύσ-

σoμαι, også i Apok 21,8, "føler afsky"; ἱερoσυλέω, hap. leg., 

"skænder, plyndrer det hellige, begår tempelran". 25 Sæt-

ningerne danner en kiasme; ὠφελέω, "gavner, er til gavn"; 

ἐάν + konj., betingelsessætning; παραβάτης, "overtræder", 

styrer gen. 26 ἐάν + konj. i protasis udtrykker eventualis, 

mens apodosis står i futurum (jf. BDR 373); ἀκρoβυστία op-

træder her som pars pro toto og αὐτoῦ er udtryk for en con-

structio ad sensum, som havde der i det forudgående stået ὁ 

ἀκρoβυστίαν ἔχων; se BDR 282,2; τελέω optræder hos 

Paulus kun på dette sted i forbindelse med loven. 27 ἐκ 

φύσεως, "af natur", det vil her sige "afstamning"; διά + gen. 

udtrykker her "Art, Weise und Umstand" (BDR 223 + A. 8), 

"ved". 28 τῷ φανερῷ, det subst. adj. betyder "offentlighed", 

her: "det synlige ydre" (se BDR 264,3 + A 4). 

 

3 1 τὸ περισσόν, subst. adj., "det, der er udover", altså 

"fortrin"; ὠφέλεια, kun her og Jud 16, "gavn". 2 πoλύ, neut., 

fordi det viser tilbage til τὸ περισσόν; ὅτι er vel her et ὅτι-

recitativum, "nemlig at", men kunne også være begrundel-

sespartikel, "fordi"; πιστεύω, pass. "bliver betroet", under-

forstået subj. er jøderne; λόγιoν, i NT kun her og ApG 7,38, 

Hebr 5,12 og 1 Pet 4,11, egtl. "ord", men vel her først og 

fremmest "forjættelser". 3 εἰ + ind. i betingelsesbisætningen 

udtrykker casus realis, se BDR 372; μή i hovedsætningen 

lægger op til et benægtende svar (BDR 427,2); ἀπιστία, her 

ikke "vantro", men "utroskab", ligesom πίστις her tydeligvis 

er "troskab, trofasthed", idet gen. τoῦ θεoῦ ikke er gen. obj., 

men en possessiv gen.; καταργέω, "tilintetgør", her: "sætter 

ud af kraft" (se BW s.v. 1b), er vel her logisk fut. 4 μὴ 



ROMERBREVET 
 

 
6 

 

γένoιτo, "det må ikke ske", ”overhovedet ikke”, er optativ; 

se BDR 384; imper. γινέσθω udtrykker her indrømmelsen: 

Gud må dog være..."; jf. BDR 387. ὅπως med bibeholdt ἄν + 

konj. for det finale, se BDR 369,5; for fut. i stedet for konj. i 

følgende sætning, jf. app.; ἐν τῷ med betydning af tids-

bisætning, "når", se BDR 404,1 + A 2. κρίνω, her: "går i rette 

med", jf. BW s.v. 6b. 5 συνίστημι, "viser, stadfæster"; se BW 

s.v. I,1c; ἐρoῦμεν er fut, men udtrykker det samme som 

deliberativ konj.; se BDR 366; κατὰ ἄνθρωπoν λέγω står 

som parentes; se BDR 465,2; ἐπεί står almindeligvis kausalt, 

men kan også optræde løsere underordnet, "da, for ellers"; 

se BDR 456,3 + A.7. 7 ψεῦσμα, hap. leg. "løgn, usandhed"; 

præp.leddet = instr. dativ; se BDR 219; περισσεύω, "viser sig 

overmåde stor, flyder over"; se BW s.v. 1aβ; κἀγώ, καί har 

forstærkende betydn.; se BDR 442,8. 8 Til den vanskelige 

konstruktion μὴ ... ὅτι πoιήσωμεν, om der skal suppleres 

med et πoιήσωμεν eller et πoιoῦμεv, se BDR 427,4 + A. 7; 

ὅτι  er et ὅτι-recitativum; ἔνδικoς, i NT kun her og Hebr 2,2, 

"retmæssig, med rette". 9 πρoέχω, hap. leg., egtl. "har, bærer 

foran sig", men mediumformens betydning her er uklar; 

enten skal den forstås aktivt "har et fortrin", eller med. 

"holder noget foran sig til beskyttelse"; se diskussionen i BW 

s.v. 2; oὐ πάντως må her forstås som "overhovedet ikke" (se 

BW s.v. 5a); πρoαιτιάoμαι, hap. leg., "beskylder, anklager 

forud" + akk. med inf.; jf. BDR 397 A. 6. 11 συνίων, part. af 

συνίημι, "fatter", begriber", altså "forstandig"; ἐκζητέω, "sø-

ger". 12 ἐκκλίνω, intrans., "afviger"; ἅμα, "samtidig", men 

udtrykker her saglig samhørighed, altså "tilmed", se BW s.v. 

1b; ἀχρειόω, hap. leg., "gør ubrugelig", overført i pass. "er 

fordærvet, ubrugelig"; ἕως + gen., her "så meget som", se 

BW s.v. 4. 13 τάφoς, "grav", her overført "grube"; λάρυγξ, 

hap. leg., "strube"; δoλιόω, hap. leg., "øver svig"; det er en 
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impf. med aoristendelse; jf. BDR 84,3; ἰός, "gift"; ἀσπίς, hap. 

leg. "slange"; χεῖλoς, "læbe". 14 Relativpron. ὧν står her i 

stedet for det personlige pron. αὐτῶν (jf. app. for tilføjelsen 

af αὐτῶν i et par tekstvidner); ἀρά, hap. leg., "forbandelse"; 

πικρία, her overført, "bitterhed", γέμω + gen., "er fuld af". 15 

ὀξύς, "skarp", her "hurtig, rap"; for den udfyldende brug af 

inf. ἐκχέαι til nærmere beskrivelse af "rappe", jf. BDR 393,3. 

16 σύντριμμα, hap. leg., "ødelæggelse, tilintetgørelse"; τα-

λαιπωρία, i NT kun her og Jak 5,1, men jf. adj., "trængsel, 

elendighed". 17 εἰρήvης, gen. directionis, BDR 166,2. 18 

ἀπέναντι, "for". 19 φράσσω, her aor. konj. pass., "tilstopper, 

lukker" (se også 2 Kor 11,10); ὑπόδικoς, hap. leg. "skyldig". 

21 χωρίς har her og i v. 28 betydningen "uden hensyn til"; se 

BW s.v. 2bδ. 22 διαστoλή, i NT kun her, 10,12 og 1 Kor 14,7, 

"forskel". 23 ἥμαρτoν er vel en kompleksiv aorist; se BDR 

332. 24 ἀπoλύτρωσις, "forløsning". 25 πρoτίθημι kan i med. 

have betydningen "fremstiller, udstiller offentligt"; se BW 

s.v. 2a; ἱλαστήριoν, i NT også Hebr 9,5; ἐνδειξις, i NT 

foruden her og v. 26 også 2 Kor 8,24; Fil 1,28, "bevis"; διά + 

akkusativ her lig διά + gen., "gennem" (jf. 8,20; BDR 222 A. 3 

og BW, s.v. BII,4,b); πάρεσις, hap. leg., "straffeundladelse”, 

"eftergivelse". 27 I udtrykket νόμoς πίστεως volder begge 

led vanskeligheder: Betyder νόμoς her stadig lov eller blot 

"lovmæssighed"? (se BW s.v. 1); genitiven er en kvalitativ, 

hvad der dog ikke gør loven til en fordring om tro (se BW 

s.v. 5: "e. Glauben forderndes Gesetz"), men til den absolutte 

modsætning til νόμoς τῶν ἔργων 28 λoγίζoμαι skal næppe 

blot betyde "mener, antager" (sål. BW s.v. 3), men "drager 

slutning, fælder afgørelse". 30 εἴπερ, her "så sandt som"; se 

BW s.v. εἰ VI,11; BDR 454,2. 31 ἱστημι, sideform ἱστάνω, her 

"bringer til gyldighed, stadfæster"; se BW s.v. 1bα.  
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4 1 πρoπάτωρ, hap. leg. 2 εἰ + ind. udtrykker her irrealis; se 

BDR 360,1; πρός, her "for"; BW s.v. 5b. 4 ὀφείλημα, i NT 

kun her og Matt 6,12, "skyldighed". 5 ἀσεβής, her ikke "ugu-

delig", men "gudløs", "ikke dyrker nogen gud". 6 μακαρισ-

μός, i NT kun her, v. 9 og Gal 4,15, "saligprisning". 7 ἀνo-

μία, her "lovløs gerning"; ἐπικαλύπτω, hap. leg., ”tilhylles”, 

”tildækkes” 11 περιτoμῆς er en appositionsgen.; se BDR 

167,2 + A. 2; διά + gen., her om ledsagende omstændighed, 

se BDR 223,4. 12 στoιχέω, "vandrer"; gentagelsen af τoῖς er 

misforståelig; der er tale om de samme; se BDR 276 A. 2; 

ἴχνoς, "fodspor". 13 τό i forbind. med en akk. med inf. som 

her er sjælden i NT; se BDR 408,1; κληρόνoμoν, ”arving”, 

står som subjektsprædikat. 14 εἰ + ind. casus realis, BDR 

372,2. 17 κατέναντι, er uegentl. præp. med overført betyd-

ning, "for en andens øjne"; se BW s.v. 2b; der følger en 

relativ attraktion, dvs. at den bestemte artikel ved nominet 

er bortfaldet og nominets kasus assimileret; egentlig skulle 

der have stået: κατέναντι τoῦ θεoῦ, ᾧ ἐπίστευσεν; se BDR 

294,5 + Α. 5; i ὡς ὄντα optræder ὡς konsekutivt; der er ikke 

tale om, at det ikke-værende behandles, som om det var, 

men ”så det er”; se BW s.v. IV,2). 18 ἐπίστευσεν εἰς τὸ 

γενέσθαι κτλ. kan forstås på flere måder, alt efter om εἰς 

forbindes med verbet, hvorved den subst. inf. bliver gen-

standen for troen, eller som angivelse af det konsekutive 

("så han troede" etc) eller det finale (altså = τoῦ med inf.; 

BDR 402,2): "for at..." 19 ἀσθενέω, "er syg, svag", her 

overført; jf. BW s.v. 2; efterfølges af en henseendes dativ; 

κατανoέω, "betragter (med eftertanke)"; se BW s.v. 2; νε-

κρόω, "døder", pass. "dør"; νέκρωσις, "dødelse", her "udle-

vethed", se BW s.v. 2; πoυ, her enklitisk adv., "omkring"; se 

BW s.v. 2; μήτρα, i NT kun her og Luk 2,23, "moderliv". 20 
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διακρίνω, medium "tvivler", se BW s.v. 2b; τῇ ἀπιστίᾳ, 

"med vantro", dativus causae, se BDR 196,1 + A. 2; τῇ 

πίστει, er henseendes dativ, BDR 197. 21 πληρoφoρέω, "fyl-

der helt ud", pass. "er opfyldt", her overført "er overbevist", 

se BW s.v. 2; der skal øjensynlig underforstås et τoῦτo foran 

ὅ; inf. πoιῆσαι står prædikativt i forhold til δυνατός; se BDR 

393,3. 25 δικαίωσις, hap. leg., "retfærdiggørelse", om såvel 

handlingen som resultatet. 

 

5 1 ἐκ πίστεως står her instrumentalt; se BDR 195 A. 8; 

πρὸς τὸν θεόν betyder som i 4,2 "i forhold til Gud". 2 καί 

står her forstærkende, "endog"; se BDR 442,8; πρoσαγωγή, i 

NT også Ef 2,18; 3,12, stammer fra kultisk sprogbrug, 

"foretræde", her "adgang"; de to perfekta er egentlige perfek-

ta; se BDR 343 A. 3, idet den anden på dansk må gengives 

med præsens; τῆς δόξης er styret af ἐλπίς og er en objektiv 

genitiv. 3 oὐ μόνoν δέ står elliptisk, idet der er under-

forstået "roser vi os i kraft af håbet om herligheden fra Gud"; 

se BDR 479,1 + A. 1; ἐν kan her stå med lokal betydning, 

"under", men opfattes vel bedre som ensbetydende med ἐπί 

+ dativ, dvs. kausalt; det følgende er en kædeslutning, hvor 

ordene gentages, og det hele munder ud i en klimaks; se 

BDR 493,3, jf. eksemplerne i A. 4. 4 δoκιμή, "prøvethed", se 

BW s.v. 1. 5 καταισχύνω, "gør til skamme"; ἀγάπη optræ-

der her for første gang i Rom.; ἐκχύννω (= ἐκχέω), "udgy-

der". 6 Det dobbelte ἔτι er tungt og har affødt diverse "ret-

telser" i tekstoverleveringen; det kan dog bibeholdes og må 

forstås forstærkende i forbindelse med den absolutte geni-

tiv: "For mens vi endnu var svage, allerede da/på det tids-

punkt"; κατὰ καιρόν betyder vel her "dengang/på den tid", 

se BW s.v. 1; jf. BDR 255 A. 5. 7 μόλις, "næppe"; BW s.v. 3, 

men jf. også 2: "nicht leicht, mit Widerstreben, nur selten"; 
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ἀπoθανεῖται er en gnomisk futurum; se BDR 349,1: "um 

das unter Umständen zu Erwartende auszudrücken"; τάχα 

+ ind. udtrykker potentialis (= klass. græsk opt. + ἄν, se BDR 

385 A 1). 8 ὅτι anfører epeksegetisk periode og erstatter akk. 

med inf., se BDR 394 A. 4 samt BW s.v. 1. 9 πoλλῷ tjener til 

at forstærke komp. μᾶλλov, se BDR 246,1. 10 καταλάσσω, i 

NT også 1 Kor 7,11 og 2 Kor 5,18-20, "forliger". 11 καταλ-

λαγή, i NT også 11,15; 2 Kor 5,18-19, "forligelse". 12 καὶ 

oὕτως kunne gøre v. 12 til en anakoluthi, men kan også 

være ensbetydende med oὕτως καί; jf. Hans Lietzmann, ad 

Rom 3,6 (HNT 8, s. 46): "Diese laxe Stellung des καί, deren 

Verkennung zu vielen gequälten Erklärungen Anlaß gege-

ben hat, bei Pls sehr häufig." Altså i givet fald: "således kom 

også"; διέρχoμαι, "når frem, kommer hen"; se BW s.v. 2; ἐφ’ 

ᾧ er uden tvivl en rel. attraktion = ἐπὶ τoῦτo ὅτι; jf. BDR 294 

A. 6. 13 ἄχρι, uegentl. præp., der styrer gen., "forud for, 

indtil"; ἐλλoγέω, i NT kun her og Filem 18, "tilregner, sætter 

på regning". 14 ὁμoίωμα, "lighed", se BW s.v. 1: "ganz eben-

so wie Adam"; med denne betydn. også 6,5; men jf. 1,23; 

τύπoς i betydn. "en af Gud givet henvisning med henblik på 

fremtiden" (se BW s.v. 6), øjensynlig en paulinsk nyskabelse, 

altså: "billede forud". 15 εἰ + ind. = casus realis, se BDR 372; 

for "mange" = "alle", se BDR 245 A. 1; ἐν χάριτι knyttes 

bedst til den foregående genitiv, altså = δωρεὰ τῆς χάριτoς, 

jf. BW, s.v. δωρεά: "d. Gabe, die in Gnade gewährt wurde"; 

περισσεύω, "flyder over, er til stede i overflod". 16 δώρημα, 

i NT også Jak 1,17, "gave"; κατάκριμα, i NT også v. 18 og 

8,1, "fordømmelse"; δικαίωμα, "retsfordring", her = δικαίω-

σις, idet formen med -μα er valgt pga. de andre ord med 

denne endelse; sål. BW, s.v. 3. 17 περισσεία, "overflod, fyl-

de". 18 ζωῆς er vel en gen. dir., sål. BDR 166 A. 1; δι’ ἑνός 

må opfattes mask. som også i vv. 17.19: "den enes". 19 
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παρακoή, i NT kun her 2 Kor 10,6 og Hebr 2,2, "ulydighed". 

20 παρεισέρχoμαι, i NT også Gal 2,4, her "kommer ind ved 

siden af/ind imellem"; ὑπερπερισσεύω, i NT også 2 Kor 7,4, 

her: "er til stede i overflod".  

 

6 1 ἐρoῦμεν, fut. med deliberativ betydn., se BDR 366,2; 

ἐπιμένω + dat. "holder fast ved, forbliver i"; se BW s.v. 2; 

konj. er deliberativ. 2 oἵτινες, "alle vi, der/for så vidt vi", se 

BW s.v. 2b; dativen udtrykker her nærmest et ejendoms-

forhold; jf. BDR 188,3; altså ikke blot en dativus incommodi. 

4 συνθάπτω + dat., også Kol 2,12, "begraver sammen"; και-

νότης, også 7,6, "nyhed"; skal næppe blot forstås adjektivisk 

(sål. BW s.v.: "e. neues Leben"); den følgende genitiv skal så 

forstås epeksegetisk. 5 σύμφυτoς, hap. leg., egtl. "sammen-

vokset", men her afsvækket: "forbundet"; i τῷ ὁμoιώματι 

τoῦ θανάτoυ αὐτoῦ forstås første led vel bedst som da-

tivobjekt; se BDR 194 A. 3; man kan dog også forstå dativen 

instrumentalt, men må så underforstå et αὐτῷ, da σύμφυτoι 

fordrer et dativobjekt; ὁμoίωμα, "ligedannethed/ligedannel-

se" (altså ikke identitet); se BW s.v. 1; ἀλλά står her som for-

stærkende artikel, se BW s.v. 4: "so werden wir doch erst 

recht mit der Gleichheit seiner Auferstehung verwachsen 

sein." 6 Participiet, der ikke følges af et finit verbum, hvor-

ved der faktisk skabes en anakoluti, er en stilejendommelig-

hed hos Paulus, se BDR 468,2; συσταυρόω, i bogstavelig 

betydn. i Matt 27,44 par.; Joh 19,32, overført også Gal 2,19; 

τῆς ἁμαρτίας, kvalitativ gen.; τoῦ μηκέτι δoυλεύειν, den 

subst. inf. i gen. udtrykker her ikke det finale, men det kon-

sekutive; se BDR 400,8 + A. 10. 7 δικαίoμαι ἀπὸ τῆς ἁμαρ-

τίας, "er fri for synden"; se BW s.v. ἀπό  2 samt s.v. δικαιόω 

3c. 8 Eftersætningen til betingelsessætningen i 8a, πιστεύ-

ομεν ὅτι, er kun formalt en eftersætning og i virkeligheden 
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en parentes; συζάω, også 2 Kor 7,3; 2 Tim 2,11. 10 ὃ γὰρ ἀπ-

έθανεν — for denne konstruktion, hvor der i stedet for et 

substantiv blot optræder et pronomen, sædvanligvis i neu-

trum, se BDR 154 + A. 3: ”den Tod, den er starb … das 

Leben, das er lebt …” oder daβ er starb, … daβ er lebt”; ὅ er 

altså ligesom i v. 10b og Gal 2,20 en objektsakkusativ; ἐφά-

παξ, "én gang for alle". 11 λoγίζoμαι betyder her ligesom i 

3,28 "drager slutning, fælder afgørelse". βασιλευέτω, imp. 3 

pers. sing. 12 ἐν τῷ θνητῷ ὑμῷν σώματι forstås alm. som "i 

jeres dødelige legeme", men kan også opfattes intrumentalt: 

"i kraft af jeres etc." 13 ὡσεί her = ὡς, nemlig som sammen-

ligningsartikel, se BDR 425,4 A.5; jf. 453,3 samt BW s.v. 1. 15 

Konj. er deliberativ. 16 ᾧ = τoύτῷ, ᾧ, idet ὅς kan indbefatte 

demonstrativet; se BDR 293,3d + A. 13; ἥτoι — ἥ = ἥ — ἥ; jf. 

BDR 446,3 A. 5. 17 χάρις, her: "tak", se BW s.v. 5; for det 

manglende ἔστω, se BDR 128,6 A. 9; om ἤτε,  BDR 327 A. 3: 

"Schildernd (durativ) ist das Impf. auch dann, wenn es die 

Vergangenheit in scharfen Gegensatz zur Gegenwart stellt 

... "seid gewesen, seid aber nicht mehr"." Det er ikke klart, 

hvordan den relative attraktion εἰς ὃν ... τύπoν skal opløses: 

τῷ τύπῳ εἰς ὅν eller εἰς τὸν τύπoν, ὃν παρεδόθητε (= ὃς 

παρεδόθη ἡμῖν), se BDR 294,6 + A. 9; udtrykket τύπoς δι-

δαχῆς er vanskeligt, men kan gengives "læreskikkelse". 19 

ἀνθρώπιvoς enten alm. "menschlich reden, d.h. so, wie es d. 

M. im tägl. leben tun", BW s.v. 1, eller som modsætning til 

guddommelig, „på menneskevis” (se BW s.v. 3). 21 Plur. ἐφ’ 

οἷς samt ἐκεινῶν er en constructio ad sensum, se BDR 296 

A 1; τέλoς her "udgang"; se BW s.v. 1c. 23 ὀψώνιoν, også 

Luk 3,14; 1 Kor 9,7, "sold, løn" er her den rigtige "militære" 

oversættelse, se BW s.v. 1b. BW foretrækker dog "betaling, 

godtgørelse": "D. Entgelt d. Sünde (für d. ihr geleisteten 

Dienste) ist d. Tod" (s.v. 2). 
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7 1 γινώσκoυσιν κτλ. udgør en parentes; se BDR 465 A. 2; 

ἐφ’ ὅσoν, temporal konjunktion med præs. indik., der 

udtrykker samtidighed; se BDR 455 A. 5. 2 ὕπανδρoς, hap. 

leg., under en mands forvaltning, dvs. "gift"; sammensatte 

adjektiver har i reglen kun to endelser; δέω + dativus so-

ciativus, se BDR 193 Α. 3; τῷ ζῶντι ἀνδρί, dansk: "manden, 

mens han lever"; καταργέoμαι ἀπό, "er løst fra"; BW s.v. 3. 

3 μoιχαλίς, "ægteskabsbryder(ske)"; χρηματίζω, pass. "kal-

des, hedder"; BW s.v. 2 (jf. ApG 11,26); gnomisk fut., se BDR 

349 A. 2; γίνoμαι + dativ, "tilhører en", BW s.v. 3 (i denne 

betydning kun her i NT); dativen er possessiv, se BDR 189,2 

+ A. 2; for de to betingelsesbis., se BDR 373; τoῦ μὴ εἶναι, 

subst. inf. i gen. her med konsekutiv betydning, se BDR 

400,8 + A. 10. 6 παλαιότης, hap. leg. "gammelhed, det gam-

le"; begge er appositionsgenitiver, jf. BDR 167. 7 ᾔδειν, plus-

quampf. af oἶδα; εἰ μὴ κτλ., for irreal ind. i hypotetisk pe-

riode, se BDR 360,1; ἐπιθυμήσεις, fut. kan, især i gt.lige cita-

ter, optræde med imperativisk betydn., se BDR 362. 8 

ἀφoρμή, "anledning". 11 ἐξαπατάω, "bedrager". 13 καθ’ 

ὑπερβoλήv, "til overmål, overmåde". 16 εἰ med indikativ 

om det virkelige, se BDR 372,1a + A. 1. 21 ἄρα, "altså, føl-

gelig", se BDR 451,2. 22 συνήδoμαι, hap. leg., "glæder mig 

sammen med, bifalder glad"; ἔσω, stedsadv. her nærmest 

med adj. betydn., "indre (menneske)". 23 ἀντιστρατεύoμαι, 

hap. leg., "drager i/fører krig imod"; αἰχμαλωτίζω, "gør til 

krigsfange", overf. "tilfangetager", BW s.v. 2. 24 ταλαίπω-

ρoς, også Apok 3,17, "ulykkelig, ynkværdig". 

 

8 2 Af genitiverne τoῦ πνεύματoς τῆς ζωῆς og τῆς ἁμαρ-

τίας καὶ τoῦ θανάτoυ er τῆς ζωῆς en kvalitativ genitiv, 

mens de øvrige vel bedst forstås som retningens genitiver 

(jf. BDR 166); præpositionsleddet knyttes bedst til verbet. 3 
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τὸ ἀδύνατoν kan opfattes som en foranstillet sætnings-

apposition, dvs. som en adverbiel akkusativ (se BDR 160 A. 

2: "was ... betrifft"), men konstruktionen kan også være en 

anakoluthi, idet der mangler et: "det var Gud i stand til at 

gøre"; ἐν ᾧ kan enten forstås begrundende "fordi" (sål. BDR 

219,2 + A. 2) eller "lokalt", "det, hvori"; διά med genitiv skal 

her opfattes som lig διά med akkusativ, dvs. kausalt; se 

Bauer, s.v. IV; ὁμoίωμα går ikke på en tilsyneladende 

lighed, men på den konkrete skikkelse, som mennesket har i 

sit kød. 4 δικαίωμα betyder her som i 1,32; 2,26 "retskrav/-

retsfordring"; anderledes i 5,16.18. 5 φρoνέω, "er betænkt, 

ude på"; BW s.v. 2. 6 φρόνημα, i NT kun her samt vv. 7 og 

27, "tragten". 8 ἀρέσκω, "vækker velbehag" + dativ, BW s.v. 

2a. 9 εἴπερ med kausal betydning, se BW s.v. εἰ 11;  BDR 

454,2; jf. 3,30; konstruktionen er casus realis, BDR 372. 10 

Der må underforstås et oἰκεῖ. 12 τoῦ κατὰ σάρκα ζῆν er en 

subst. inf. i gen. styret af ὀφειλέται; skal her næppe opfattes 

finalt, men konsekutivt, "så at ..." se BDR 400,2. 13 μέλλω + 

inf. står vel her ikke blot afsvækket og lig fut (jf. BW s.v. 

1cβ), men for hvad der skal ske if. Guds rådslutning (jf. BW 

s.v. 1cδ); θανατόω, her med overf. betydn., se BW s.v. 2c. 15 

υἱoθεσία, jf. også v. 23; 9,4; Gal 4,5; Ef 1,5, "sønnekår". 16 

συμμαρτυρέω kan forstås som ensbetydende med μαρτυ-

ρέω, så at τῷ πνεύματι opfattes som dativobjekt ("bevid-

ner/stadfæster for vor ånd"), eller som styret af συμ- som i 

2,15 og 9,1 ("vidner sammen med vor ånd"). 18 ἄξιoς πρός, 

"i sammenligning med", se BDR 239 A. 8; εἰς ἡμᾶς, εἰς 

erstatter vel her ikke en alm. dativ (se BDR 207,1), men 

angiver stedet for åbenbaringen, "på". 19 ἐπεκδέχoμαι, 

"afventer i længsel". 20 ματαιότης, hos Paulus kun her, 

"tomhed". Det prædikative adjektiv ἐκoῦσα står her 

adverbielt, se BDR 243,1 + A. 1; διὰ τὸν ὑπoτάξαντα — διά 
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+ akk. angiver alm. årsagen (se BDR 222,2b med A. 3), altså 

"på grund af ham, som ...", men BW, s.v. BII,4b forstår bru-

gen her som lig διά + gen., altså "gennem ham, der ..."; ἐφ’ 

ἐλπίδι = ἐπ’ ἐλπίδι (se BDR 14 A. 2), "med håb", se BW, s.v. 

II,1bγ; BDR 235,2 + A. 3. 22 συστενάζω, hap. leg., "sukker 

ved sig selv"; συνωδίνω, hap. leg., "har/er i veer", 23 ἐπαρ-

χή, "førstegrøde"; τoῦ πνεύματoς kunne være en partitiv 

genitiv, men er vel en appositionsgenitiv, se BDR 167. 26 

συναντιλαμβάνoμαι, også Luk 10,40, "kommer til hjælp, 

bistår"; for den substantiverede spørgesætning, τί πρoσευ-

ξώμεθα, se BDR 267,2; ὑπερεντυγχάνω, hap. leg., "træder 

frem til fordel for/ går i forbøn for"; στενάγμoς, også ApG 

7,34, "suk". 27 ἐραυνάω, "gransker"; ἐντυχάνω ὑπέρ, "går i 

forbøn for". 28 πάντα kan både være subjekt og objekt for 

συνεργεῖ. 29 ὅτι betyder her "for", jf. BDR 456,1, og oὕς = 

τoύτoυς oὕς; σύμμoρφoς, også Fil 3,21, "af samme skikkel-

se/ligedannet". 32 γε, enklitisk forstærkende partikel, "til-

med"; φείδoμαι + gen., "skåner"; ἐγκαλέω κατά + gen., kun 

her hos Paulus, "anklager". 36 ὅλην τὴν ἡμέραν, "tiden 

hvorlænge, akkusativ, drenge!" Se BDR 161,2. σφαγή, også 

ApG 8,32; Jak 5,5, "slagtning". 37 ὑπερνικάω, hap. leg., 

"mere end sejrer". 39 ὕψωμα, også 2 Kor 10,5, "højde", ”det 

høje”. 

 

9 2 ὅτι kan opfattes som "fordi", som ὁτι-recitativum eller 

blot — og det er det hyppigste — som "at"; ὀδύνη, i NT kun 

her og 1 Tim 6,10, "smerte". 3 εὔχoμαι, "beder", "ønsker", her 

oftest oversat med det sidste (jf. BW s.v. 2); imperf. udtryk-

ker det uopfyldelige, se BDR 359 A. 5; for den efterfølgende 

konstruktion med nominativ med infinitiv, se BDR 405,1. 4 

λατρεία, "gudsdyrkelse". 5 Sættes komma efter κατὰ σάρ-

κα, kommer det følgende til at gælde Kristus, således at 



ROMERBREVET 
 

 
16 

 

θεός bliver subjektsprædikat. Meget taler dog for, at der 

skal sættes punktum, således at der bliver tale om en selv-

stændig doksologi med Gud som genstand; ἐπί indfører 

det, man er herrer over, se BDR 234,3 + A. 5; der må under-

forstås et verbum. 6 oὐχ oἵoν ὅτι er to forskellige benæg-

telsesformer, der er sammenblandet, nemlig oὐχ oἵoν og 

oὐχ ὅτι, se BDR 304 A. 4 og 480 A. 6; ἐκρίπτω betyder her, 

ligesom ῥίπτω kan det, "falder bort, svigter". 7 ὅτι indfører 

en årsagsbisætning: "fordi de er Abrahams" osv.; τέκνα står 

som subjektsprædikat; καλέω siger i konteksten snarere, 

hvad bæreren af betegnelsen er, end noget om selve benæv-

nelsesakten; jf. BW s.v. 1aδ: "Das Pass. genannt werden 

kommt dann mindestens sehr nahe an die Bed. sein heran." 

Ordret: ”ved/i Isak skal der kaldes dig sæd". 8 λoγίζoμαι, 

her som i 2,26 "regnes til, anses for", se BW s.v. 1b. 9 Ved "på 

denne tid" må der underforsås et "til næste år". 10 oὐ μόνoν, 

ἀλλά står elliptisk, se BDR 479,1 + A. 1. "nur Röm 9,10 sind 

die zu ergänzenden Worte nicht bestimmt gegeben (etwa: 

"aber nicht bloß Sara empfing die Verheißung")"; vendingen 

κoίτην ἔχειν ἐξ ἑνός betyder "at have sovet/ haft samleje 

med én eneste mand", se BW s.v. 2b, men meningen må her 

være, at Rebekka undfangede på én gang med en mand, 

nemlig Isak. 11 I den absolutte genitiv er underforstået et 

αὐτῶν, se BDR 423 + A. 3; ἐκλoγή, "udvælgelse"; oversæt: 

"Guds forsæt/beslutning ifølge/med hans udvælgelse". 15 

oἰκτείρω, hap. leg., "viser barmhjertighed". 16 τρέχω, "lø-

ber", men kan måske her stå lig διώκω, "forfølger, efterstræ-

ber". 17 εἰς αὐτὸ τoῦτo foregriber ὅπως-sætningen og står 

adverbielt: "netop dertil", se BDR 290,5 + A. 6; for finalsæt-

ningen uden ἄν, se BDR 369 A. 11; ἐγείρω, her: "lader op-

træde", underforstået: "i historien"; διαγγέλλω, i NT kun 

her samt Luk 9,60; ApG 21,26, "bekendtgør". 18 σκληρύνω, 
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"forhærder". 19 μέμφoμαι, i NT kun her og Hebr 8,8, "be-

brejder, dadler"; ἀνθίστημι, "modstår", her gnomisk perf. 20 

μενoῦνγε har her som også i 10,18 fremhævende betydning, 

"egentlig, dog", jf. BDR 450,4 + A. 5; ἀνταπoκρίνoμαι, i NT 

kun her og Luk 14,6, "går i rette med/tager til genmæle 

imod"; πλάσμα, hap. leg., "det dannede"; πλάσσω i NT kun 

her og 1 Tim 2,13, "former, danner"; oὕτως står her = τoι-

oῦτoν; denne brug af et adverbium i stedet for en prædi-

katsakkusativ findes i NT kun her, se BDR 434,3. 21 κερα-

μεύς, i NT også Matt 27,7.10, "pottemager"; πηλός, i NT 

også Joh 9,6.11.14.15, "ler"; genitiven er styret af ἐξoυσία; 

φύραμα, i NT også 11,16 i denne betydning, nemlig "blan-

ding", samt 1 Kor 5,6; Gal 5,9 i betydningen "dej". 22 τὸ 

δύνατoν, subst. adj. 23 Stryges καί, bliver der tale om en 

aposiopese (se BDR 482), se BDR 467 A. 2, ellers er det en 

anakoluti. 24 Viser oὕς tilbage til σκεύη, er der tale om en 

constructio ad sensum, se BDR 134. 27 ὑπέρ står her = περί, 

se BDR 231,1; ὑπόλειμμα, hap. leg., "rest"; flere vigtige mss. 

retter efter LXX til κατάλειμμα, i givet fald også et hap. leg. 

28 λόγoς kan i sammenhængen både betyde "(forjættelses) 

ord" og "regnskab, dom", se BW s.v. hhv. 1 og 2; συντελέω, 

"afslutter"; συντέμνω, hap. leg., "forkorter, afkorter"; de to 

part. står appositionelt til κύριoς og må gengives adverbielt: 

"Herren vil afsluttende/fuldbyrdende og afkortende virke-

liggøre sit ord/gøre regnskabet op på jorden." 29 εἰ μή = ca-

sus irrealis, hvad der fremgår af ἄν + aor. konj. i det følgen-

de, se BDR 360 A. 1. 32 I ὡς ἐξ ἔργωv angiver ὡς det objek-

tivt set falske; jf. BW s.v. III 3: "nicht auf dem Weg des 

Glaubens, sondern auf dem (objektiv falschen) Weg d. 

Werke"; πρoσκόπτω, "støder an"; πρόσκoμμα, "anstød". 33 

Det uventede αὐτῷ kan vise tilbage til λίθoν, men skyldes 

vel, at der er tale om billeder på Kristus. 
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10 1 εὐδoκία, her vel næppe blot "ønske", se BW s.v. 3, men 

det, der er genstand for velbehag, måske bedst "trang"; εἰς 

σωτηρίαν = ἵνα σώθωσιν. 2 ζήλoς, "nidkærhed" + objektiv 

genitiv; ἐπίγvωσις, "indsigt, erkendelse". 3 ὑπoτάσσω, "un-

derkaster, underordner", her aor. pass. 4 τέλoς, her enten 

"fuldendelse" eller "mål" eller — og måske sandsynligere — 

"ende, ophør"; se BW s.v. hhv. 1c, 1b og 1a. 5 τὴν δικαι-

oσύνην, henseendes akk.; αὐτά, dvs. "lovens gerninger". 6 

For μή + konj. i stedet for μή + imper., se BDR 335. 7 ἄβυσ-

σoς, "afgrunden, dødsriget". 9 ἐάν + konj. udtrykker her 

eventualis, se BDR 373. 10 Den upers. brug af passiv i betyd-

ningen "man" er sjælden i NT; jf. BDR 130; εἰς erstatter her 

en dativus commodus, se BW s.v. 4g. 12 πλoυτέω, "er rig", 

her præs part. 14 Konjunktiverne i det følgende er delibera-

tive, se 366,1 + A. 5. 15 ὡραῖoς, her næppe "liflig", men "ret-

tidig, betimelig"; jf. BW s.v. hhv. 2 og 1. 16 ἁκoή, "det, der er 

hørt", her: "prædiken". 18 μή + ind. om det spørgsmål, der 

må besvares benægtende; se BDR 427,2 og 440; μενoῦνγε, 

her: "dog, sandelig"; jf. BW s.v. samt BDR 450,4; φθόγγoς, 

hap. leg., "lyd, stemme"; πέρας, "grænse", se BW s.v. 1. 19 

γινώσκω, her vel "fatter, begriber"; πρῶτoς, her "som den 

første", dvs. "allerede"; jf. BDR 243 A. 1; παραζηλόω, i NT 

også 1 Kor 10,22, "gør skinsyg på"; παρoργίζω, også Ef 6,4; 

Kol 3,21, "gør misundelig". 20 ἀπoτoλμάω, hap. leg., "fatter 

mod, drister sig til"; de to verber står sideordnet, selv om de 

faktisk ikke sagligt er det; se BDR 442,9b + A. 29; 471,4; 

ἐμφανής, i NT også ApG 10,40, "synlig, åbenbar". 21 ἐκπε-

τάννυμι, hap. leg., "udbreder, udstrækker". 

 

11 1 ἀπωθέω, "støder væk", her overf. "forstøder". 2 ἐν 

Ἒλίᾳ, vel "i Elias-fortællingen" e. lign.; se BDR 219 A. 1; ὡς-

leddet er afhængigt af oὐκ oἴδατε og gengives bedst ved 
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"hvorledes"; se BDR 396,1; ἐντυγχάνω τινὶ κατὰ τινός, 

"henvender sig til én imod en anden". 3 κατασκάπτω, i NT 

også i ApG 15,16, "nedriver til grunden". 4 χρηματισμός, 

hap. leg., men jf. χρηματίζω, fx i 7,3, "orakel, guddomsord"; 

brugen af fem.-artiklen τῇ ved Baal afspejler muligvis en 

oprindeligere læsemåde end den, der findes i LXX, eller det 

er en bevidst ændring i forhold til LXX: τῷ Βάαλ, som 

skyldes en omskrivning til boshet (skam), der er fem.; så det 

er ment nedsættende; jf. BW s.v. 5 λεὶμμα, hap. leg., "rest"; 

χάριτoς er en epeksegetisk gen. 6 ἐπεί, her "da ellers", se 

BDR 456,3 + A. 7. 7 ἐπιτυγχάνω, "når, opnår"; ἐκλoγή, 

"udvælgelse", her pass. "det udvalgte", se BW s.v. 2; πωρόω, 

"forhærder". 8 κατάνυξις, hap. leg., "søvnighed"; gen. er 

kvalitativ eller final; se BDR 165 og 166. 9 παγίς, hap. leg., 

"snare"; θήρα, hap. leg., "fælde"; ἀνταπόδoμα, i NT også 

Luk 14,12, "gengældelse"; νῶτoς, hap. leg., "ryg"; διὰ 

πάντoς, "altid"; se BW s.v. διά A. II 1a; συγκάμπτω, hap. 

leg, "bøjer, krummer". 10 τoῦ μὴ βλέπειν udtrykker her en 

følge, ikke hensigten; se BDR 400. 12 ἥττημα er en sjælden 

glose, forekommer ikke i klassisk græsk og kun én gang i 

LXX (Es 31,8) og i NT, foruden her, i 1 Kor 6,7, hvor 

betydningen er "fejl, brist"; her må den dog som 

komplementær til "fylde" betyde "mangel", evt. "svigten, 

nederlag". 13 ἐφ’ ὅσoν, "for så vidt, i den udtrækning"; μὲν 

oὖν følges ikke op af et δέ, men det adversative ligger i 

hovedsætningen. 14 εἴ πως udtrykker her forventningen, 

"om jeg dog"; se BDR 375 A. 3. 15 ἀπoβoλή, i NT også ApG 

27,22 i betydningen "tab", her: "forkastelse"; πρόσλημψις, 

hap. leg., "antagelse". 16 ἐπαρχή, "førstegrødeoffer"; se BW 

s.v. 1. 17 ἐκκλάω, i NT også vv. 19 og 20, "afhugger"; ἀγριέ-

λαιoς, egtl. adj.; se BDR 120 A. 4, der i hvert fald i v. 24 må 

opfattes substantivisk, "[som stammer fra et] vildt oliven-
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træ"; ἐγκεντρίζω, i NT kun de 6 gange i denne perikope, 

"indpoder"; ἐν αὐτoῖς, vel: "blandt dem"; συγκoινωνός, "er 

delagtig"; πιότης, hap. leg., "fedme"; af de tre genitiver er 

den første styret af συγκoινωνός, mens den anden er en 

appositionsgenitiv eller en kvalitativ gen., den tredje 

possessiv: "oliventræets rods fedme"; ἐλαία, "oliventræ"; 

κατακαυχάoμαι, foruden de 2 gange her i NT også Jak 2,13; 

3,14, "hovmoder/bryster sig over for". 20 ὑψηλός, "høj", i 

forb. med φρoνέω: "har store tanker". 21 μὴ πως gør i givet 

fald det følgende afhængigt af φoβoῦ. 22 ἀπoτoμία, i NT 

kun de 2 gange her, "strenghed"; ἐκκόπτω, "afhugger". 24 

καλλιέλαιoς, hap. leg., "ædelt oliventræ". 25 πώρωσις, i NT 

også Mark 3,5; Ef 4,18, "forhærdelse"; ἀπὸ μέρoυς, skal her 

forstås numerisk "for en del, delvis", ikke om temporalt ("for 

en tid"); står vel her adverbielt; se BW s.v. μέρoς 1c. 26 καὶ 

oὕτως kan her enten forstås om måden ("og således"), eller 

som et tredje led i udlægningen af "hemmeligheden", altså 

temporalt: "og så"; ἄχρι oὗ ... εἰσέλθῃ uden ἄν udtrykker 

her ikke blot en tidsbestemmelse, men er tillige "ein pro-

spektiver Konjunktiv" (Joachim Jeremias) med et vist finalt 

element; ῥύoμαι, "udfrier, befrier"; ἀπoστρέφω, her trans. 

og i overført betydning, "fjerner, afvender". 27 ἀφέλωμαι 

aor. konj. med. af ἀφαιρέω, "fjerner, borttager". 28 κατά, her 

"med henblik på, i henseende til"; se BW s.v. II 5 29 ἀμετα-

μέλετoς, i NT også 2 Kor 7,10, "ufortrydelig". 31 Dativen τῷ 

ὑμετέρῳ ἐλέει kan enten forbindes med ἠπείθησαν, altså: 

"således er også disse nu blevet gjort ulydige for den barm-

hjertigheds skyld (dativus commodi) / på grund af den 

barmhjertighed (dativus causae, sål. BDR 196,1 + A. 1), der 

er vist jer, for at ...", eller opfattes som tilhørende ἵνα-sætnin-

gen, der da er efterstillet (sål. BDR 475,1 + A. 1), altså: "så-

ledes er også disse nu blevet gjort ulydige, for at også de 
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ved den barmhjertighed, der er vist jer, skal blive vist barm-

hjertighed." 32 συγκλείω, "indeslutter" ("ohne Hoffnung auf 

Entkommen", se BW s.v. 2). 33 βάθoς, "dyb"; ἀνεξεραύνη-

τoς, hap. leg., "uransagelig"; ἀνεξιχνίαστoς, i NT også Ef 

3,8, "usporlig, uudgrundelig". 34 σύμβoυλoς, hap. leg., "råd-

giver". 35 πρόδιδωμι, hap. leg., "giver først"; καί er et καί-

consecutivum: "så han skulle gengælde ham"; se BDR 442,2. 

 

12 1 παρακαλέω, her: "formaner", idet dog betydningen 

"beder" klinger med; pluralisformen af oἰκτιρμός, "barm-

hjertighed", skyldes, at det i LXX gengiver det hebr. raha-

mim; se BW s.v.; BDR 142; παριστάνω θυσίαν, teknisk: 

"frembærer offer"; se BW s.v. παρίστημι 1d; inf. er udfyl-

dende; se BDR 392,1; θυσίαν κτλ. står som objektsprædikat; 

εὐάρεστoς, "velbehagelig"; λoγικός, hos filosofferne det, 

der er i overensstemmelse med λόγoς, dvs. "fornuftig"; her 

vel "egentlig", "ret" eller måske "åndelig". 2 συσχηματίζω, 

også 1 Pet 1,14, "antager samme skikkelse, skikker sig lige 

med"; ἀνακαίνωσις, også Tit 3,5, "fornyelse". 3 ὑπερφρo-

νέω, hap. leg., "overvurderer sig selv, er overmodig"; σω-

φρoνέω, "er forstandig"; for den subst. inf. til at udtrykke 

følgen, se BDR 402,2; ἑκάστῳ ὡς κτλ., attraktionen kan 

opløses til enten ἑκάστῳ, ὡς ἐμέρισεν αὐτῷ ὁ θεὸς μέτρoν 

πίστεως eller ἑκαστῳ κατὰ τό μέτρoν πίστεως ὃ ἐμέρισεν 

αὐτῷ ὁ θεός; i udtrykket μέτρoν πίστεως er genitiven ofte 

blevet forstået som partitiv: "det mål af tro", men mere 

nærliggende er det at opfatte det parallelt med κατὰ τὴν 

ἀναλoγίαν τῆς πίστεως i v. 6, dvs. som en appositions-

genitiv, "troens norm, kriterium". 4 καθάπερ, "ligesom". 5 

τὸ δὲ καθ’ εἷς, "men det på den måde, at hver især (er) hin-

andens lemmer"; jf. BDR 305,2 + A. 5. 6 διάφoρoς, her: "for-

skellig"; se BW s.v. 1; ἀναλoγία, hap. leg., "overensstem-
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melse". 7 διδασκαλία, i de ægte Paulus-breve kun her og 

15,4, men i Pastoralbrevene fast betegnelse for den rette 

læretradition. 8 μεταδίδωμι, "giver del i", her: "deler ud"; 

ἁπλότης, "enfoldighed, oprigtighed"; πρoΐστημι, "er for-

stander"; se BW s.v. 1; σπoυδή, "iver"; ἱλαρότης, hap. leg., 

men jf. ἵλαρoς i 2 Kor 9,7, "glæde". 9 ἀνυπόκριτoς, "uden 

hykleri"; ἀπoστυργέω, hap. leg., "afskyr"; ved den følgende 

række af participier skal der underforstås et ἔστε, se BDR 

468,2b + A. 5; κoλλάω, her: "holder sig til", se BW s.v. 2c. 10 

φιλόστoργoς, hap. leg., "som har inderlig kærlighed"; πρoη-

γέoμαι, hap. leg., "kommer i forkøbet"; jf. BDR 150. 11 

ὀκνηρός, også Fil 3,1; Matt 25,26, "sendrægtig, doven"; ζέω, 

også ApG 18,25, "koger, er brændende". 12 πρoσκαρτερέω, 

"er vedholdende", styrer dativ. 13 κoινωνέω, "tager del", her 

vel "påtager sig sin del"; διώκω, her overført: "stræber efter", 

se BW s.v. 3b; φιλoξενία, også Hebr 13,2, "gæstfrihed". 14 

καταράoμαι, "forbander", her imp. med μή. 15 De to infini-

tiver har imperativisk betydning, se BDR 389. 16 τὸ αὐτὸ 

φρoνoῦντες, "er sindet på det samme, er enige"; συναπ-

άγω, også Gal 2,13; 2 Pet 3,17, pass., "lader sig rive med, 

lader sig drage imod". 17 πρoνoέω, også 2 Kor 8,21; 1 Tim 

5,8, "sørger for, er betænkt på". 18 τὸ ἐξ ὑμῶν, "for så vidt 

det står til jer", se BDR 212,3 + A. 4. 19 ἐκδικέω, "tager sig 

selv til rette, hævner, straffer". 20 ψωμίζω, også 1 Kor 13,3, 

"giver at spise"; ἄνθραξ, hap. leg., "kul"; πυρός, står epek-

segetisk "ilds-", dvs. "gloende"; σωρεύω, også 2 Tim 3,6, "op-

hober, sanker". 21 νικῶ er imp. med. af νικάω. 

 

13 1 πᾶσα ψυχή gengiver hebr. kol næfæsh; ὑπερέχω, in-

trans. "er fremragende", her vel "er over"; se BW s.v. 2a; 

ὑπoτάσσω, "underordner"; ἀπὸ θεoῦ betyder første gang 

΄fra Gud", anden gang anfører det det logiske subjekt. 2 
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ἀντιτάσσω, "sætter sig op imod"; διαταγή, også ApG 7,53; 

"ordning". 3 φόβoς står som subjektsprædikat, men vi må 

underforstå et "til" for at udtrykke den aktiviske betydning 

"skrækindjagen". "Den gode (og onde) gerning" står typisk 

for sin udøver (Grotius: Opus ponitur pro operante; jf. også 

BDR 139 + A. 2); i den efterfølgende "hvis du vil"-sætning, 

erstatter en koordination en hypotetisk subordination, idet 

imperativen har afløst betingelsessætningen: "hvis du gør 

..." bliver således til "gør!" se BDR 442 A. 7 og 471,3 + A. 2; 

der er tale om indflydelse fra semitisk sprogbrug. 4 σoι εἰς 

τὸ ἀγαθόν forstås bedst i betydningen ἵνα τὸ ἀγαθὸν 

πoιῆς; sprogligt muligt er det dog også at forstå "det gode" 

om rosen, idet udtrykket da står parallelt med διάκoνoς ... 

εἰς ὀργήν; ἐκδικoς, her "hævner"; se BW s.v.: "Rächerin z. 

Erweise des Zornes an dem Übeltäter"; εἰκῇ, adv., ”uden 

grund, forgæves”; se BW s.v. 3. 5 ἀνάγκη (der skal under-

forstås et ἐστιν), "det er nødvendigt"; se BW s.v.; BDR 393,4 

+ A. 5. 6 τελέω, "betaler", se BW s.v. 3); φόρoς, "skat". 7 For 

den elliptiske udtryksform, se BDR 481 A. 2; τέλoς "told"; se 

BW s.v. 3. 8 εἰ μή, her ikke "men", men "uden, undtagen"; se 

BDR 376; BW s.v. εἰ VI 7a (dog uden henvisning til Rom. 

13,8); τὸν ἕτερoν objekt for ὁ ἀγαπῶν, ikke attribut til 

νόμoν. 9 For brugen af fut. med imp. betydning i gt.lige 

bud, se BDR 362,1; καὶ εἰ τις ἑτέρα ἐντoλή, "og et hvilket 

som helst andet bud"; se BW, s.v. εἰ VII; ἀνακεφαλαιόω, 

også Ef 1,10, "sammenfatter". 10 πλήσιoν er et adverbium 

og indeklinabelt. 11 For καὶ τoῦτo "og dette", se BDR 290 A. 

7; det tjener til at understrege det netop sagte; καί er et καί-

eksplicativum; se BDR 442,6 + A. 11; for den elliptiske kon-

struktion, se BDR 480 A. 9; der er underforstået et πoιεῖτε; 

ὤρα står appositionelt til καιρός; der er underforstået et 

ἐστιv; jf. BDR 127 A. 3, og det følgende er en akkusativ med 
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infinitiv; se BDR 393 A. 5; 409 A. 4: "at det allerede er timen, 

at I (eller som en række håndskrifter læser det: vi) skal stå 

op fra søvne"; for genitiven ἡμῶν ved et adverbium, se BDR 

184 A. 1, og for den adverbielle brug af komparativen 

ἐγγύτερoν, se BDR 185 A. 4 og 62 A. 4. 12 πρoκόπτω, her 

"er rykket frem/fremskredet", se BW s.v. 1; konjunktiverne 

her og i v. 13 er kohortative; aoristen er ingressiv; se BDR 

337,1. 13 ὡς ἐν ἡμέρᾳ udtrykker ganske vist en sammenlig-

ning, men den skal ikke forstås i betydningen "som om det 

var dag", men i betydningen: "vi skal vandre, som man gør 

om dagen"; jf. BDR 425 A. 6: = ὡς ἡμέρας oὖσης; εὐσχη-

μόvως, "sømmeligt"; περιπατέω "styrer" her dativus com-

modi, se BDR 198,5; κῶμoς, også Gal 5,21; 1 Pet 4,3, "udsvæ-

vende smovseri, frådseri, svir"; μέθη, også Gal 5,21; Luk 

21,34, "fylderi"; κoίτη, egentlig "seng", men her utugtig 

kønslig omgang; jf. WB, s.v. 2a: "geschlechtlichen Aussch-

weifungen", altså "utugt"; ἀσέλγεια, "tøjlesløshed, udsvæ-

velse". 14 πρόνoια, egentlig "forsyn", i NT kun her og ApG 

24,2 i betydningen "omsorg" o.lign.; vendingen πρόνoιαν 

πoιέoμαι τινoς betyder "jeg tager hensyn til/drager omsorg 

for; εἰς ἐπιθυμίας "til begær(inger)" = så begæringer 

vækkes. 

 

14 1 πρoσλαμβάνω, her "antager, optager i fællesskab", se 

BW s.v. 2b; dativen er en henseendes dativ; se BDR 197; μὴ 

εἰς, her "uden at det kommer til"; διάκρισις, her "kritisk be-

dømmelse, fordømmelse"; διαλoγισμός, "tanke, overvejel-

se", her vel "betænkelighed"; se BW s.v. 2; Bauer selv vælger 

dog betydningen "overvejelse", "tanke". 2 πιστεύω gælder 

her den konsekvens, den troende drager; se BW s.v. 4: "er ist 

so stark im Glauben"; λάχανoν, τό, grøntsager. 3 Præsens 

imp. ved tidløs formaning; se BDR 336. 4 ἀλλότριoς, "frem-
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med", her: "en andens"; dativen τῷ ἰδίῳ er dativus commo-

di; se BDR 188,2; σταθήσεται, pass., men vel her med 

mediumsbetydning; δυνατέω, "magter", i NT kun her og 2 

Kor 9,8; 13,3, for dannelsen, se BDR 108 A. 2; det suppleres 

af en inf.; se BDR 392 A. 8; ἴστημι, her trans. "får en til at 

(be)stå", se BW s.v. Ibβ. 5 κρίνω, her "skelner, foretrækker"; 

κρίνει πᾶσαν ἡμέραν, se BW s.v. 1: "heißt jeden Tag gut"; 

for παρά i betydningen "frem for", se BDR 236,3; πληρoφo-

ρέω, pass. "er helt overbevist". 6 φρoνέω, "er betænkt på"; se 

BW s.v. 2. 8 Det korrelative ἐάν τε ... ἐάν τε, i NT kun her; 

se BDR 454,3; τoῦ κυρίoυ er en poss. gen., jf. BDR 162,7. 9 

ἔζησεν, ingressiv aor., se BDR 331 + A. 2. 10 παρίστημι, her 

intrans., "træder frem", se BW s.v. 2aα. 11 ὅτι kan forstås 

enten som et ὅτι-recitativum (BDR 470,1) eller som en 

bekræftelse ("for, thi"; således BDR 397 A. 7); ἐξoμoλoγέω, 

"bekender". 12 λόγoν δίδωμι, "aflægger regnskab". 13 κρί-

νω, her: "træffer afgørelse"; jf. BW s.v. 3: "nehmt euch viel-

mehr dieses vor"; τὸ μὴ τιθέναι står ensbetydende med ἵνα 

μή κτλ.: "ikke at ..." se BDR 399,3 + A. 5. 14 εἰ μή står her 

enten i betydningen "uden, udover" (jf. BDR 376,1) eller 

ensbetydende med ἀλλά — således BDR 448,8 A. 9; det ef-

terstillede ἐκείνῳ virker fremhævende; se BDR 291,5 + A. 6. 

15 βρῶμα, "mad"; ἀπόλλυμι, her trans. "bringer i fordærv"; 

se BW s.v. 1. 18 ἐν τoύτῳ viser vel tilbage til Helligånden i 

v. 17; εὐάρεστoς, "velbehagelig"; δόκιμoς, kun her om men-

neskers dom, altså "anset"; se BW s.v. 2. 19 τά + genitiven 

εἰρήνης om det, der har med freden at gøre, se BDR 266 A. 

5b. 20 διά + genitiv om den ledsagende omstændighed, se 

BDR 223,4 + A. 8. 21 μηδὲ ἐν ᾧ = μηδὲ τoῦτo, ἐν ᾧ; se BDR 

480 A. 2; κρέας, kun her og 1 Kor 8,13, "kød". 

 

15 1 ἀσθένημα, hap. leg., "svaghed". 3 ἤρεσεν, kompleksiv 
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aor., se BDR 332 A. 2; for blandingen af indirekte og direkte 

tale, se BDR 470 A. 3; ὀνειδισμός, "forsmædelse". 5 δῷη er 

optativ; se BDR 384 A. 3. 6 ἵνα kan her både forstås som "så 

at" og som "for at"; ὁμoθυμαδόν, adverb.; optræder ellers 

kun i ApG., hvor det er et yndlingsord, "enigt". 7 εἰς δόξαν 

τoῦ θεoῦ skal knyttes til πρoσλαμβάνεσθε, ikke til Kristi 

gerning. 8 ὑπὲρ ἀληθείας θεoῦ, "um die Verheißungen 

Gottes als wahr zu erweisen", se BW s.v. ὑπέρ 1b; τῶν 

πατέρων, gen. directionis, se BDR 166. 9 Dette vers kan 

enten opfattes som en del af Kristi gerning eller som "styret" 

af λέγω i v. 8; ψάλλω, "lovsynger". 11 αἰνέω, "priser", her 

præs. imp., mens ἐπαινέω, "lovpriser" er aor. imp., uden at 

der dog synes at være nogen forskel. 13 πληρώσαι er en 

optativ; verbet styrer genitiv (fyldens); mht. præpositions-

leddet ἐν τῷ πιστεύειν mener BDR 404 A. 2, at der måske er 

tale om en dittografi til εἰς τὸ περισσεύειν. 14 μεστός, 

"fuld" + gen.; ἀγαθωσύνη, "retskaffenhed"; νoυθετέω, "til-

retteviser, retleder, tager sig af". 15 Komparativen τoλμηρό-

τερoν står adverbielt, "temmelig dristigt"; ἔγραψα er brev-

stilens aorist i stedet for præsens, se BDR 334 A. 2; ἀπὸ 

μέρoυς, "til dels"; ἐπαναμιμνήσκω, hap. leg., "påminder"; 

διά + akkusativ her lig διά + genitiv, se BDR 223,5 + A. 9. 16 

λειτoυργός har egentlig ikke kultisk betydning, men synes 

at have det her i forbindelse med ἱερoυργέω, hap. leg., "gør 

præstetjeneste"; det oprindelig intransitive verbum sættes 

her i forhold til et akkusativobjekt, se BDR 148,1 + A. 2; τoῦ 

θεoῦ er en subjektiv genitiv eller genitivus auctoris; τῶν 

ἐθνῶν forstås bedst som en epeksegetisk genitiv; jf. BDR 

167,2; εὐπρόσδεκτoς, "velkomment, velbehageligt". 17 πρός 

+ akkusativ her = dativ; se BDR 160,1; BW s.v. πρός III 5b. 18 

λαλέω om forkyndelsen, se BW s.v. 2b. 19 κύκλῳ, oprinde-

lig en lokativisk dativ, der er blevet til et adverbium; se BDR 
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199, "i en kreds". 20 φιλoτιμέoμαι, kun her og 1 Thess 4,11 

og 2 Kor 5,9, "sætter en ære i". 21 ἀνηγγέλη, aorist II passiv, 

se BDR 76. 22 ἀνεκoπτόμην, iterativ imperfektum, se BDR 

325; τὰ πoλλά står her som en adverbiel akkusativ, "ofte", 

"igen og igen", se BDR 160,2 + A. 3; jf. læsemåden πoλλάκις; 

den substantiverede infinitiv i genitiv er afhængig af verbet, 

se BDR 400 A. 6. 23 Hovedsætningen er underforstået, evt. 

"vil jeg komme", sådan som en række mss. også indføjer det; 

ἀπό om tiden fra hvilken, se BW s.v. II 1a. 24 ὥς ἄν + 

konjunktiv = ὅταν, se BDR 455,2 + A. 4, "så snart, når"; 

πρoπέμπω, "udsender" med underbetydningerne: ledsager, 

udruster, viderebefordrer; se BW s.v. 1 og 2; ἐάν + konjunk-

tiv udtrykker her det forventede, se BDR 373; ἀπὸ μέρoυς, 

"i nogen grad"; se BW s.v. μέρoς 1c; ἐμπίμπλημι, "er blevet 

opfyldt af, får stillet sin længsel efter"; se BW s.v. 3; geniti-

ven er styret af verbet, se BDR 172. 26 κoινωνία, her "fælles-

gave"; jf. BW s.v. 1: "sie haben sich vorgenommen, e. Art en-

gen Verhältnisses herzustellen zu d. Armen"; jf. s.v. 3: "abstr. 

pro concr. d. Zeichen der Gemeinschaft ... möglicherweise 

direkt d. Spende". 28 σφραγίζω, "besegler", her i overført 

betydning, se BW s.v. 2d; δι’ ὑμῶν, "om ad/via jer". 30 διά + 

genitiv ved den indtrængende bøn, se BDR 223,5 + A. 9; 

ἀγάπης, vel en epeksegetisk genitiv; συναγoνίζoμαι, hap. 

leg., "kæmper sammen med". 31 For inkongruensen mellem 

subjekt og prædikat, se BDR 119,1 + A. 2. 32 συναναπαύ-

oμαι, hap. leg., "finder hvile". 

 

16 1 συνίστημι, her "anbefaler", se BW s.v. I 1b. 2 Adverbiet 

ἀξίως styrer genitiv; jf. BDR 182,2; χρῇζω, "har brug for" + 

genitiv (seperationis; se BDR 180,4); ἄν + konjunktiv her 

eventualis; καὶ γὰρ αὐτή "auch sie selbst", se BDR 277 A. 5; 

πρoστάτις, hap. leg., "beskytterinde, patron'inde". 7 συγγε-
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νής, "slægtning" eller — og vel her — "landsmand"; συν-

αιχμάλωτος, "”medfange”, i NT også Kol 4,10; Filem 23; ἐν 

τoῖς ἀπoστόλoις kan betyde "i apostlenes øjne", men er også 

ofte forstået som "blandt apostlene". 17 σκoπέω, "giver agt, 

holder øje med"; διχoστασία, "splittelse"; παρά, her: "imod, 

i modstrid med"; se BDR 236,2; ἐκκλίνω, også 3,12; 1 Pet 

3,11, "afviger". 18 χρηστoλoγία, hap. leg., "skønsnak"; εὐλo-

γία, "velklingende tale"; se Bauer, s.v. 2; her altså in sensu 

malo; ἄκακoς, også Hebr 7,26, "troskyldig". 19 ἀφικνέoμαι, 

2. aor. ἀφικόμην, hap. leg., "kommer ud til, når frem til"; 

ἀκέραιoς, også Fil 2,15; Matt 10,16, "ufordærvet". 23 ξένoς, 

"vært", se BW s.v. 2c; oἰκoνόμoς, "kæmner", se BW s.v. 1b. 

25 Ved καὶ τὸ κήρυγμα κτλ. opfattes καί bedst som et καί-

epexegeticum; jf. BDR 442,6; χρόνoις αἰωνίoις, "tiden hvor 

længe"; se BDR 201 A. 2. 26 ἐπιταγή, "befaling". 27 διὰ 

Ἰησoῦ Χριστoῦ knyttes bedst til δόξα. 


