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Fig. 60. På dommedag kommer Jesus igen for at dømme levende og døde. På dette kalk-
maleri omgives han af Jomfru Maria og Johannes Døberen, der begge går i  forbøn for
de stakkels mennesker. Liljen bag Jesu hovede markerer, at  dommen kan være mild,
sværdet, at den også kan være streng. Højgotisk kalkmaleri fra sidst i 1300-tallet i Vester
Broby Kirke. 

Kapitel 12
Hedenskab og kristendom

Det gamle verdensbillede
Set udefra kan kristendommen forekomme at
være en mysteriereligion i lighed med Isis- og
Mithraskulten. Kristendommen har således en
række ydre træk tilfælles med Isiskulten som
f.eks. rituel renselse i vand, indvielse, faste, me-
nighedsliv og de indviedes tro på at, at de stod på
den rette side i det godes kamp mod det onde.

Mysteriereligionerne havde imidlertid dybe
rødder i gamle frugtbarhedskulter, hvor tilværel-

sen opfattedes som et stort kredsløb: dag fulgte
efter dag, måned efter måned, det ene år afløstes
af det næste, og liv fulgte efter liv. Sådan havde
det altid været, og sådan ville det fortsætte. Un-
der indflydelse af orientalske skabelsesmyter
kunne grækerne og romerne godt tale om skabel-
se og verdensbrand, men selv da fastholdt de den
opfattelse, at livet og historien først og fremmest
er et stort kredsløb. 

Det kristne verdensbillede
Men den opfattelse er forkert, hævdede de krist-
ne. Gud har skabt verden én gang for alle. Kort
efter skabelsen trodsede de første mennesker, der
hed Adam og Eva, Guds vilje og blev derfor for-
vist fra paradis til et trælsomt liv på jord. Da ti-
den var inde, sendte Gud sin søn Jesus, der gen-
nem sit offer på korset langfredag forsonede
menneskene med Gud Fader. 

Påskemorgen genopstod Jesus fra de døde,

og 40 dage senere fór han til himmels, hvorfra
han vil komme igen for at dømme levende og
døde.

Dén dag, dommedag, vil alt jordisk liv
standse og evigheden indtræde. For de frelste
betyder det evig salighed, for de dømte evige
lidelser i helvedes flammer. Historien har således
en klar begyndelse og en definitiv afslutning.

En første forudsætning for frelse er troen
på Kristus som Guds søn, en anden er dåben i
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Fig. 61. Alt var tilladt i Paradiset, dog med en
enkelt undtagelse, at Adam og Eva ikke måtte
spise af Kundskabets træ. Da de alligevel hav-
de trodset Guds forbud, blev de forvist fra
Paradis, og en kerub med flammesværd blev sat
til at vogte indgangen til Paradiset. Unggotisk
kalkmaleri fra 1275-1300 i Nylars Kirke på
Bornholm.

Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. En
tredie og nok så vigtig er budet om, at man ikke
må have andre guder. Medens mysteriereligio-
nerne kunne være tolerante, når det gjaldt delta-
gelse i andre kulter, kunne de kristne ikke delta-
ge i kulten af andre guder. Og da religion og fol-
kefester var nøje sammenknyttede, bidrog dette
forbud til at isolere de kristne fra det omgivende
samfund.

En ny moral
På samme tid som kristendommen betød en over-
gang fra et cirkulært verdensbillede til et lineært,
reagerede de kristne også skarpt mod samtidens
manglende respekt for mennesket som en del af
Guds skaberværk. De kristne vendte sig ikke ale-
ne mod blodbadene i amfiteatrene, men også
mod tidens mangel på seksuelle normer, der blev
befordret af næsten uhindret adgang til abort.

I modsætning til hedningene opfattede de
kristne ægteskabet som helligt og ukrænkeligt,
og de betragtede abort og udsættelse af nyfødte
børn som regulært mord. Mange kristne fravalgte
i øvrigt ægteskabet for at kunne leve et liv i af-
holdenhed alene med Kristi snarlige genkomst

(ðáñïõóßá) for øje.

Livet i menigheden
Netop forventningen om Kristi genkomst satte et
afgørende præg på livet i de første kristne menig-
heder. Man vendte ryggen til omverdenen og le-
vede et nøjsomt liv, hvor man delte tingene med
hinanden. Man ydede efter evne og nød efter be-
hov.

Denne form for kommunisme betød imid-
lertid ikke, at man ophævede slaveriet, men at de
kristne slaveejere behandlede deres slaver som
medmennesker. På samme måde var man heller
ikke revolutionær i forhold til de romerske myn-
digheder. Med Jesu ord gav man kejseren, hvad
kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Man indord-
nede sig under de romerske myndigheder og be-
talte skat, men menneskesyn og verdensbillede
gjorde det naturligt at isolere sig fra omgivelser-
ne.

De døbte samledes om søndagen til bøn og
nadver, og man lyttede til, hvad apostlene og de-
res efterfølgere kunne fortælle om Kristi ord og
gerninger. Nye medlemmer af menigheden blev
først optaget efter længere tids oplæring i den
kristne tro, en oplæring, der afsluttedes med en
højtidelig dåbshandling, der sædvanligvis fandt
sted natten til påskemorgen.

Efterhånden som det blev klart, at
ðáñïõóßá ikke stod lige for, fik  menighederne
en fastere organisation. Den enkelte menighed
(¦êêëçóßá) stod under opsyn af en biskop (¦ðß-
óêïðïò), og til sin hjælp havde han nogle ældre
(ðñåóâýôåñïé) og hjælpere (äéÜêïíïé). Hertil
kom særlige grupper af enker og jomfruer, dvs.
kvinder, der havde viet sig til et liv i Kristi tjene-
ste.

Menighedens sprog
Sproget i de første menigheder var græsk. Alle
skrifter i Det Nye Testamente (de 4 evangelier af
Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, Apostle-
nes Gerninger, brevene til menighederne fra bl.a.
Paulus samt Johannes Åbenbaring) er skrevet på
græsk. Grunden er den enkle, at græsk var det
universelle sprog i den daværende civiliserede
verden.
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Fig. 62. Titusbuen i Rom. Triumfbuen blev op-
ført i 81 til ære for kejser Titus, der som felt-
herre i år 70 havde indtaget Jerusalem. Den
begivenhed satte et varigt skel mellem jøderne
og de  kristne, som accepterede indtagelsen.

Tilstedeværelsen af ét fælles sprog bidrog væ-
sentligt til den hurtige udbredelse af det kristne
budskab. Det samme gjorde den romerske infra-
struktur med et veludviklet vejnet og transport-
system.

Forholdet til jøderne
Jødernes historie er en lang beretning om frem-
mede magters besættelse af det jødiske terri-
torium ved Middelhavets østlige bredder. Den
sidstankomne besættelsesmagt var romerne.

I modsætning til mange andre besatte fol-
keslag var jøderne utilbøjelige til at lade sig assi-
milere. Medens f.eks. de galliske og spanske fol-
keslag med tiden valgte at indgå i et kulturelt
fællesskab med romerne, isolerede mange jøder
sig i håb om, at der snart skulle komme en befri-
er, en Messias.

Det var i et miljø med sådanne forventnin-
ger, at Jesus fødtes og voksede op. I manges øjne
fremstod Jesus i begyndelsen som den forventede
Messias, men det skulle snart vise sig, at Jesus
ønskede en anden form for befrielse end en med
våbenmagt. Hans gode budskab (lat: evangelium,
gr: åÛáããÝëéïí) om det enkelte menneskes frelse
svarede ikke til det oprør mod romerne, som man
havde set frem til. Tværtimod sagde Jesus, at
man skulle give kejseren, hvad kejserens er.

Så til trods for, at de første kristne var jø-
der af fødsel, kom jøderne og de kristne aldrig på
talefod. Det endelige brud kan sættes til år 70, da
romerne under anførsel af Titus indtog Jerusa-
lem. Ved den lejlighed valgte de kristne at følge
romerne.

Fig. 63. “Vend nu ste-
gen, for den ene side er
allerede gennemstegt”,
skulle den hellige
Laurentius have sagt
til sine bødler, da han
led martyriet på en
gloende rist i år 258 e.
Kr. Højgotisk kalkma-
leri fra o. 1380 i Højby
Kirke.
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Fig. 64. Da kejser Konstantin den Store havde givet de kristne trosfrihed 311-313, be-
gyndte et storstilet kirkebyggeri. De kristne bygmestre efterlignede de hedenske basilika-
er, som kendes på et højt midterskib og lavere sideskibe samt en apsis i den ene ende.
Den smukke Basilica di Santa Sabina på Aventin blev opført i 400-tallet med genbrug af
antikke søjler.

Martyrerne
Når romerne alligevel ikke uden videre havde
tillid til de kristne, skyldtes det deres kulturelle
isolationisme og indædte modvilje mod at delta-
ge i den offentlige kultus, herunder tilbedelsen af
kejserens Genius. Det sidste bekymrede myndig-
hederne i en sådan grad, at de undertiden forsøg-
te at tvinge de kristne til at ofre foran et billede
af kejseren. "Fac sacrum!" lød ordren, og blev
den ikke fulgt, dømtes den kristne til døden som
gemen forbryder. En sådan kristen, der vidnede
sin tro ved at nægte at ofre til kejseren, kaldes en
martyr (ìÜñôõò=vidne). Mange valgte selvfølge-
lig at bøje sig for myndighederne, men nogle

stod fast, og det er dem, man husker.
Der er overleveret en del beretninger om

sådanne martyrer. Nogle blev kastet for de vilde
dyr i amfiteatrenes arenaer, men martyrerne blev
aldrig vilddyrenes livret. En løve, en leopard, en
bjørn vil slås, inden den vil spise, men de kristne
ventede fromt på vilddyrenes bid i den sikre
overbevisning, at de ville få en plads i himlen
efter martyriet. Martyrakterne, som sådanne
beretninger kaldes, kan derfor fortælle om mod-
villige vilddyr og aflyste forestillinger, hvor hen-
rettelsen måtte overlades til ventende soldater,
der heller ikke var begejstrede for at dræbe martyrerne.

Vendepunktet
Rodløshed og manglen på fælles værdier i det
romerske rige, og de kristnes livsform, etik og
tro, hvis alvor blev understreget af dødsforagten,
er væsentlige grunde til, at flere og flere blev
kristne i løbet af de første århundreder. 

Da Romerriget samtidig stod over for nye udfor-
dringer på grund af vilde folkestammers pres på
grænserne mod nord og øst, valgte kejser Kon-
stantin den Store at standse forfølgelserne og i
stedet indlede et frugtbart samarbejde med de
kristne. Det skete i årene 311-313 e.Kr. Få år
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senere tog kejseren initiativ til det første kirke-
møde, der blev afholdt år 325 i Nikaea, ved hvil-
ken lejlighed de forsamlede biskopper formulere-
de den første officielle trosbekendelse. 

Med kejser Konstantin den Store indledtes
en ny æra for kristendommen. De kristne blev nu
en del af det borgerlige samfund med alt, hvad
det indebærer. De begyndte at bygge kirker, og
de deltog i det offentlige liv på en helt anden må-
de end tidligere.

Kejser Julian den Frafaldnes (361-363)
forsøg på at give de gamle guder nyt liv betød en
kortvarig forsinkelse af udviklingen, men ved
århundredets afslutning var udviklingen nået så
langt, at kejser Theodosius den Første i 392 for-
bød ofringer til de gamle hedenske guder.

Hidtil havde den intellektuelle overklasse
haft et køligt forhold til kristendommen, der fore-

kom at være udtryk for grænseløs overtro. Var
man uddannet i græsk filosofi, retorik og naturvi-
denskab, var det nærliggende at finde kristen-
dommen naiv og primitiv.

Men situationen ændredes, da en række
store tænkere sluttede sig til kristendommen. En
af de mest betydningsfulde er Augustin (354-
430), der var uddannet i klassisk retorik (sprog,
jura, historie og filosofi). Han lod sig døbe i 387
og skrev nogle år senere et selvbiografisk værk,
Confessiones (Bekendelser), hvori han redegør
for sine grunde til at anse kristendommens svar
på tilværelsens store spørgsmål for bedre end de
svar, de hedenske filosoffer tidligere havde givet.

Confessiones er en milepæl i vor kultur-
historie. Den markerer, hvor den hedenske oldtid
slutter, og den kristne middelalder begynder.

Fig. 65. Den hellige Benedikt (c. 480-
547) er grundlæggeren af det europæ-
iske klostervæsen. Det var her i Subi-
aco øst for Rom, at Benedikt begyndte
at leve som munk for siden at skrive
sin munkeregel for det klostersam-
fund, han grundlagde på Monte Cas-
sino.

Middelalderen begynder
Men samtidig med kristendommens fremvækst
smuldrede Romerriget. Riget var allerede blevet
delt i Det Vestromerske og Østromerske Rige i
395, da man ikke længere kunne magte admini-
strationen af et så stort rige.

I de følgende århundreder invaderede vilde
barbarer gang på gang Det Vestromerske Rige. I
455 plyndrede vandalen Genserik selve Rom, og
i 476 blev den sidste romerske kejser, der ironisk
nok hed Romulus Augustulus, afsat af germa-
neren Odoaker.

De efterfølgende århundreder prægedes af
kaos, og når kulturen overhovedet overlevede
disse barbariske århundreder, skyldtes det klo-
strene. Hér overvintrede kulturen, sikrest i de
klostre, der lå længst borte fra urocentrene, dvs.
i uvejsomme bjerge, langt ude i ørkenen eller ved
Europas yderposter f.eks. på Irland. 

I klostrene kunne lærde og flittige munke
fortsat studere de antikke tekster og sørge for, at
de blev skrevet af, så de blev tilgængelige for
eftertiden. Uden klostrene og munkenes indsats
ville vort kendskab til oldtidens latinske og græ-
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ske litteratur utvivlsomt have været meget be-
grænset.

Samtidig med at kejser Karl den Store om-
kring 800 forsøgte at genoprette Romerriget,
prægedes Europa af friske og dynamiske folk fra
syd og nord. I syd ekspanderede araberne og ind-
tog hele Nordafrika samt store dele af Sydeuro-
pa. Med sig bragte de en på flere områder højt-
stående  kultur, der i vidt omfang byggede videre
på græsk kultur. 

Medens araberne ekspanderede i syd, sejle-
de barske vikinger fra Danmark og Norge mod

vest og syd, først på plyndringstogter, siden for
at bosætte sig i de besatte områder.

Deres efterfølgere, som kaldes normanner-
ne, søgte helt ned til Middelhavsområdet, hvor
de i det 11. århundrede fordrev araberne fra Sici-
lien og Syditalien og derpå grundlagde et kon-
gerige med centrum i Palermo på Vestsicilien.

Normannernes kultur byggede på arven fra
antikken og på kristendommen, men den var så
åben, at den også optog elementer fra den arabi-
ske kultur i sig, således at den fremstår som en
spændende og frugtbar blandingskultur.

Fig. 66. Ved normanner-
nes hof i Palermo på
Sicilien skete en frugtbar
blanding af græsk, ro-
mersk, arabisk og nor-
disk kultur, der fik af-
gørende betydning for
middelalderen. Kuplerne
på San Giovanni degli
Eremiti, opført af nor-
mannerkongen Roger II i
1132, er et arabisk stil-
træk.

Da først vikingerne og araberne lidt efter 1000
var faldet til ro og havde fundet deres fremtidige
pladser på Europakortet, kunne man atter trække
vejret i Europa. Nu fulgte en frugtbar periode,
der kaldes højmiddelalderen (1050-1270).

For danskerne betød middelalderen, at de
blev en del af det europæiske fællesskab, som de
havde været isoleret fra i oldtiden. Tilrejsende
munke lærte danskerne at læse og skrive, at byg-
ge solide bygninger af sten og at dyrke jorden på
en mere hensigtsmæssig og udbytterig måde end
tidligere.

Kirkens folk, dvs. munke, præster og bi-
skopper, bidrog også til en humanisering af hele
det danske samfund. Vikingetidens værdibegre-

ber blev erstattet af en ny moral med langt større
respekt for det enkelte menneske. Danskerne fik
nu for første gang skrevne love, der stillede alle
lige for loven. Det var således de danske biskop-
per med bisp Gunner fra Viborg i spidsen, der på
kong Valdemar Sejrs vegne udformede Jyske
Lov i 1241.

For europæerne generelt betød højmidde-
lalderen således meget godt, men den betød også
et fravær af den fordomsfrie kunst, litteratur og
tænkning, der havde været grækernes store bi-
drag til vor kulturhistorie.

Det var først med renæssancen (c. 1.400-
1.600), at europæerne atter fik førstehåndskend-
kab til kulturens kilder i det antikke Hellas.
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"Domine, quo vadis?"

Claudia, quae per portam apertam feminas alienas propius venientes viderat,
Antonium, Sophiam et Hildam convocavit. "Video," inquit, "Callistam et
Susannam, feminas Syracusanas, revertisse. Foras eamus eas salutatum!"

Cum Antonius et Claudia feminas Syracusanas salutavissent, eas hortati
5 sunt, ut cenarent et hac nocte in villa dormirent. Cum omnes bene cenavissent,

Claudia Callistae dixit: "Narra nobis, sis, quae Romae feceritis et videritis."
Callista, "Mirabilia," inquit, "vobis narrabo. Euphemiam sororem visitabam,

quae concubina Agrippae praefecti est. Euphemia tamen, postquam per
baptismum Christiana facta est, se castitati devovit. Quod Agrippam tam

10 furiosum fecerat, ut Petrum apostolum, qui eam baptizavisset, crucifigi iuberet."
Antonius Callistam intermisit: "Cur concumbere cum praefecto soror tua

negat?"
Callista, quae ipsa a Paulo apostolo Syracusis anno priore baptizata erat,

fidem Christianam explicabat: "Nos, qui Christum sequimur, credimus in unum
15 Deum, patrem omnipotentem, visibilium et invisibilium creatorem, et in unum

Dominum Iesum Christum, Filium Dei, qui propter nos homines et propter
nostram salutem descendit de caelo et incarnatus est de Spiritu Sancto et Maria
virgine. Qui pro nobis crucifixus est sub Pontio Pilato, et sepultus est, et
resurrexit tertia die. Ascendit in caelos, unde venturus est cum gloria iudicare

20 vivos et mortuos.
Exspectantes Ðáñïõóßáí Christi sicut fratres et sorores casto more vivimus.
Hoc tempore Petrus iussu Neronis imperatoris in carcere squalidissimo, qui

Mamertinus dicitur, compedibus vinctus erat. Processus et Martianus, custodes
carceris, cum iussum Agrippae audivissent, Petrum deprecabantur, ut fugeret, ne

25 mortem in cruce pateretur. Quibus Petrus respondit non oportere fugere
passionem propter Christum, qui ipse se pro salute hominum morti obtulisset.

Cum fratres et sorores venissemus et eadem deprecati essemus, Petrus
lacrimis et fletibus nostris devictus dixit: "Pergam, sed nemo vestrum mecum
veniat!"

30 Cum proxima nocte custodes carcerem aperuissent, Petrus compedibus
solutis Porta Appia egressus urbem reliquit. Vix quingentos passus ambulaverat,
cum Christum sibi occurrere vidit. Adorans eum ait: "Domine, quo vadis?"
Respondit ei Christus: "Romam venio iterum crucifigi." Et ait ad eum Petrus:
"Domine, iterum crucifigeris?" Et dixit ad eum Dominus: "Etiam, iterum

35 crucifigar." Petrus autem dixit: "Domine, revertar et te sequar." His dictis
Dominus ascendit in caelum. Petrus intellexit Dominum in se esse passurum. 

Petrus in carcerem rediit cum gaudio, glorificans Deum et narrans
custodibus et fratribus, quod obvius ei fuisset Dominus. Die sequenti, qui erat
ante diem tertium Kalendas Iulias, Hiero, magister carnificum, cum quattuor

40 ministris ad carcerem venit, qui Petrum ad locum, qui vocatur Naumachia iuxta
obeliscum Neronis, ducerent. Nos, qui aderamus, eos ad Naumachiam secuti
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sumus. Ibi crux posita erat.
Cum ad locum ventum esset, Petrus ad carnifices, "Quid," inquit,

"cunctamini facere, quod faciendum est? Implete, quod iussum est. Precor vos,
45 boni salutis meae ministri, ut crucifigentes me caput deorsum ponatis et pedes

sursum. Non enim decet me servum ultimum eodem modo crucifigi, quo dominus
pro salute totius mundi pati dignatus est."

Quod cum factum esset, Petrus in cruce fixus nobis, "Valete," inquit, "fratres
et sorores, patientes estote et servate, quae audistis." Paulo post ad caelum oculos

50 dirigens dixit: "Domine, Iesu Christe, tibi commendo oves, quas tradidisti mihi.
Ignosce carnificibus meis, quia non intellegunt, quae faciant. Tibi sit gloria cum
Patre et Spiritu Sancto nunc et in omnia saecula saeculorum." Cum Petrus
spiritum Domino traderet, chorum angelorum crucem circumdare vidimus.

Discipulus Petri nomine Marcellus, cum apostolum mortuum esse vidisset,
55 corpus de cruce deposuit, lacte et vino lavit et aromatibus pretiosis diligentissime

condivit. Corpus in sarcophago sollemniter in sepulchro positum est.
Cum Nero imperator eodem die fratres et sorores persequi coepisset, Roma

egredi constituimus, ut Syracusas revertamur."
Antonius, "Vere," inquit, "mirabilia nobis narravisti. Nunc omnes dormitum

60 eamus, quia tenebrae noctis villam operiunt!"
Cum Callista et Susanna villam mane reliquissent, Sophia exclamavit: "Mira

et nova religio! Di nostri victimas volunt, sed deus Christianorum se ipsum
victimam in cruce pro salute hominum obtulit." Hilda addidit: "Fidem, spem et
caritatem Christianorum admiror, sed Ðáñïõóßá Christi rationi contraria et

65 absurda videtur. Quomodo Christiani impossibilia exspectare possunt?" Cui
Sophia respondit: "Credunt, quia absurdum!"

Fig. 67. Ifølge traditionen blev Peter
og Paul henrettet den 29. juni år 64 i
Rom, da Nero endnu var kejser. Peter
blev korsfæstet og bad selv om at
blive korsfæstet med hovedet nedad,
mens Paulus blev halshugget. Maleri
af Masaccio fra 1426.
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Dagens grammatik:
Supinum af verberne § 268. Gerundiv af verberne § 270.

Gloser til kapitel 12:
quo, interr adv, hvorhen, hvor
vado, 3, vandrer, går

foras, adv, ud, udenfor
salutatum, se  § 268

hortor, 1 dep, opmuntrer, opfordrer
dormio, 4, sover
sis = si vis (af volo), hvis du vil

mirabilis -e, adj, forunderlig
Euphemia, f 1, ÅÛöçìßá, græsk kvindenavn, der
betyder hende med godt ry
concubina, f 1, elskerinde
Agrippa, m 1, romersk mandsnavn
praefectus, m 2, officer, kommandant; Agrippa
var kommandant over kejserens livvagter i Rom.
tamen, adv, dog, imidlertid
baptismus, m 2, âáðôéóìüò, dåb
Christianus, adj/subst, ×ñéóôéáíüò, tilhørende
Kristus, kristen
fio factus sum fieri, 3 semidep, gøres, sker,
bliver
castitas -atis, f 3, kyskhed, afholdenhed
de-voveo -vovi -votum -vovere, 2, overgiver,
hengiver
furiosus, adj, rasende
Petrus, m 2, ÐÝôñïò, græsk mandsnavn, der
betyder klippe; Peter var en af de 12 disciple
apostolus, m 2, �ðüóôïëïò, udsending, apostel;
ordet anvendes om Jesu 12 disciple samt om
enkelte andre, herunder Paulus
baptizo, 1, âáðôßæù, døber
cruci-figo -fixi -fixum -figere, 3, korsfæster

nego, 1, nægter

Paulus, m 2, romersk mandsnavn
Syracusae, f 1 pl, ÓõñÜêïõóáé, Syrakus,
oldtidens største by på Sicilien, grundlagt af
grækerne i 734 f.Kr.
prior -oris, adj i komp, tidligere; anno priore,

året i forvejen
Christus, m 2, ×ñéóôüò, Kristus; det græske
verbaladjektiv ÷ñéóôüò betyder den salvede og
svarer til det hebræiske ord Messias. Da man i
Det Gamle Testamente salvede konger, betyder
Messias den, der skal være den nye konge.
omni-potens -potentis, adj, almægtig
visibilis -e, adj, synlig
in-visibilis -e, adj, usynlig
creator -oris, m 3, grundlægger, skaber
Iesus, akk: Iesum, vok / gen / dat / abl: Iesu,
ÉçóïØò (dannet af et gammelt hebræisk navn, der
betød Jehova er frelser), Jesus
salus -utis, f 3, sundhed, frelse
de-scendo -scendi -scensum -scendere, 3, stiger
ned
in-carno, 1, iklæder kød, gør til menneske;
incarnatus est, han blev menneske
spiritus, m 4, ånd
sanctus, adj, hellig
Maria, f 1, ÌáñéÜì, bibelsk kvindenavn, af
hebræisk Mirjam
Pontius Pilatus, m 2, navn på den romerske
procurator (tilsynsfører) i Judæa 26-36 e.Kr.
sepelio sepelivi sepultum sepelire, 4, begraver
re-surgo -surrexi -surrectum 
-surgere, 3, rejser mig igen, genopstår (fra de
døde)
dies, m/f 5, dag
a-scendo -cendi -scensum -scendere, 3, stiger op
caelum, n 2, himmel; hér bøjes caelum som var
ordet maskulinum, hvilket er et senlatinsk træk
unde, rel adv, hvorfra
gloria, f 1, ære, herlighed
iudico, 1, dømmer; iudicare er en final infinitiv,
en brug af infinitiv, der er lånt fra græsk;
iudicare, for at dømme
vivus, adj, levende
mortuus, adj, død

Ðáñïõóßá, f 1, tilsynekomst, genkomst
castus, adj, kysk, afholdende

tempus -oris, n 3, tid
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squalidus, adj, snavset, uhumsk
Mamertinus, adj, mamertinsk; carcer
Mamertinus ligger der, hvor Forum Romanum
går over i Kapitol
com-pes -pedis, f 3, fodlænke
vincio vinxi vinctum vincire, 4, lænker
Processus, m 2, romersk mands-navn
Martianus, m 2, romersk mands-navn
custos -odis, m/f 3, vogter
iussum, n 2, befaling
de-precor, 1 dep, beder, bønfalder
crux crucis, f 3, kors
patior passus sum pati, 3 dep, udholder, lider
oportet, 2 upers, det er rigtigt
passio -onis, f 3, lidelse, martyrium (døden)

idem eadem idem, dem pron, den samme, det
samme
fletus, m 4, gråd
de-vinco -vici -victum -vincere, 3, besejrer,
overvinder
pergo perrexi perrectum pergere, 3, drager afsted
vestrum, se § 42

proximus, adj i sup, nærmest; proxima nocte,
førstkommende nat
Appius, adj, romersk navn, som bl.a. Porta
Appia og Via Appia er opkaldt efter. Via Appia
er den landevej, der fører fra Rom til Brundisium
i Syditalien.
e-gredior -gressus sum -gredi, 3 dep, går ud
gennem 
quingenti -ae -a, talord, 500
oc-curro -curri -cursum -currere, 3, løber i
møde, kommer i møde
ad-oro, 1, tilbeder
aio, ufuldstændigt verbum, siger, sagde
crucifigi, præs inf pass, anvendt finalt
etiam, adv, også, ja
in se, på hans vegne

gaudium, n 2, glæde
glori-fico, 1, lovpriser
quod, (her) konj, at
ob-vius, adj, imøde; obvius sum, kommer imøde
(m dat)
Kalendae, f 1 pl, den første dag i måneden

Iulius, adj, Cæsars slægtsnavn, som måneden
juli er opkaldt efter; Kalendae Iuliae, den første
juli; ante diem tertium Kalendas Iulias = den 29.
juni, da romerne regner baglæns fra den første i
næste måned, og da de tæller både første og
sidste dag med. Der kan læses mere om romerske
datoer i § 308
Hiero -onis, m 3, ´ÉÝñùí, græsk mandsnavn
magister -tri, m 2, leder, anfører
carni-fex -ficis, m 3, bøddel
Naumachia, f 1, íáõìá÷ßá, egl. et søslag;
Naumachia var et område på højre side af
Tiberen, hvor Augustus i år 2 f.Kr. havde ladet
opføre et regulært søslag
iuxta, præp m akk, nær ved
obeliscus, m 2, Ïâåëßóêïò, en kantet og tilspidset
søjle, en obelisk; i oldtiden stod denne obelisk på
Neros hestevæddeløbsbane, men den er siden
flyttet til pladsen foran Peterskirken.
ad-sum af-fui  - -  ad-esse, er til stede

ventum esset, man var kommet
quid, adv (egl. interr pron i neut), hvorfor
precor, 1 dep, beder
deorsum, adv, nedad
sursum, adv, opad
decet, 2 upers, det er passende
ultimus, adj i sup, sidst, ringest
totius, gen af totus, se sidst i § 29
dignor, 1 dep, anser for rigtigt, påtager mig

patiens -entis, adj, (egl. ppA af patior, 3 dep,
tåler, lider), tålmodig
estote, fut imp af verbet sum
servo, 1, bevarer, overholder, holder fast ved
audistis = audivistis, se § 95
di-rigo -rexi -rectum -rigere, 3, retter
commendo, 1, betror
ignosco ignovi ignotum ignoscere, 3, tilgiver (m
dat)
chorus, m 2, ÷ïñüò, et kor
angelus, m 2, �ããåëïò, sendebud, engel

discipulus, m 2, elev, discipel
Marcellus, m 2, romersk mands-navn
de-pono -posui -positum -ponere, 3, tager ned
lavo lavi lautum el. lotum lavare, 1, vasker
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aroma -atis, n 3, �ñùìá, krydderi
condio, 4, tilbereder, behandler
sarcophagus, m 2, óáñêïöÜãïò, (egl. kødæder),
ligkiste
sepulcrum, n 2, gravsted

per-sequor -secutus sum -sequi, 3 dep, forfølger
con-stituo -stitui -stitutum 
-stituere, 3, beslutter

vere, adv, i sandhed
dormitum, se § 268
tenebrae, f 1 pl, mørke

operio, 4, dækker

religio -onis, f 3, religion
victima, f 1, offerdyr
spes, f 5, håb
caritas -atis, f 3, kærlighed, næstekærlighed
ad-miror, 1 dep, undrer mig over, beundrer
contrarius, adj, modsat, i modstrid med
absurdus, adj, urimelig, absurd
quo-modo, adv, på hvilken måde, hvorledes
im-possibilis -e, adj, umulig

En øvelse for viderekomne

Følgende sætninger bedes oversat til latin.

1. Diana er en kysk gudinde.
2. Diana, som er jagtens kyske gudinde, elsker skovens ensomme steder.
3. Diana er omgivet af mange nymfer. 
4. Myten fortæller, at Diana er omgivet af smukke nymfer.
5. Nymferne danser omkring Diana, medens solen skinner og fuglene synger.
6. Efter at have lagt tøjet under et stort og grønt træ badede Diana og nymferne nøgne i søens kølige

bølger.
7. Vi læser hos Ovid, en romersk digter, som levede på Augustus' tid, at Aktæon var en ung og dristig

jæger.
8. Aktæon, som var omgivet af hurtige og trofaste hunde, kom til skovsøen, medens Diana og

nymferne dansede på lette fødder.
9. Ovid fortæller, at Aktæon så Diana omgivet af dansende nymfer.
10. Pludselig så Diana den fremmede jæger sidde under et højt og blomstrende jordbærtræ.
11. Optændt af voldsom vrede forvandler Diana Aktæon til en hjort.
12. Hundene kender ikke deres herre, som har mistet den menneskelige stemme.
13. Efter at have mistet stemmen flygter Aktæon for de rasende hunde. 
14. Aktæon flygter hurtigt, men hundene løber hurtigere, og hurtigst af alt er Dianas grusomme pil.
15. Nymferne hørte hundene gø, medens de flænsede deres tavse herres blodige krop.
16. Aktæon blev dræbt af sine hunde, fordi han havde set den kyske gudinde nøgen.
17. Myten lærer os, at ikke alt er tilladt for et menneske.
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