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brugenaf naynetJahye
Bddefordeleog ulempervedat brugedenneform
i nyoversettelseaf Det gamleTestamente
Af
Kai Kjer-Hansen
I forbindelsemed omtalen
af Bibelselskabets
nyover-.
settelseaf Det gamleTe(KD 14.9)hedder
stamente
det: >I nyoversrcttelsen
af
Samuels-og Kongebogerne har oversatternefor
ovrigt forsogt sig med at
anvende>Jahve<<
for Gud.
Reaktionernepi prsveoversattelserne
skal afgsr€, om det bliver dette
navn der skal anvendesi
den oversattelse,som til
sintid skalautoriseres<.
Idetjeg gArud fra, at oversetternehar anvendtdet ellerde- almindelige
hebraiskeord for GudogogsAoversatdetmedCud,mi denciteforstAs
redepassus
om detsikaldtetetragram,
dvs.de fire
hebraiske
bogstaver
JH W H, so m i den nuv a rende autoriserededanske
oversattelseer gengivetmed
H ERREN , o g s om i ny ov e rsattelserneer transskriberet
m ed>Ja h ve< .
Da nyoversattelsentil sin

tid skalautoriseres
og dermed med uhyre storevanskeligheogsAvare den kristnemenig- der at gengiveJHWH-navnet
heds Bibel som skal bruges - samtandrenavnefor Cud
vedgudstjenester
sAvelsomtil i kombinationhermed- pA
personligtstudiumog opbyg- enm{desomyderdettenavni
gelse,og da man viderekan
jeg her
frlJde
-gi ret. Udenat.
' skal
forvente,at gengivelsen
med )sin
narmere ind pA
>Jahve<
vil ve kke modsigelse sporgsmilet,kan det imidlerog miske aleneaf den grund tid konstateres,
at de nytesta- med rette eller urette mentligeforfattere, som jo
bliver anklagetfor, at et spe- skriverpi grask, ikke gengigrund- ver JHWH med en transcielt religionshistorisk
synhermeder listetind i Bibe- skription, men gengiverdet
len,vil detvere onskeligt,
om med det graskeKyrios,hviloversettergruppeneller Bi- ket pA danskoversettesmed
belselskabet
alleredepd nu- Herren.
varende tidspunkt trakker
Hvor meget de nytestahovedlinjerne
op for, hvorfor mentlige forfatteres losning
en transskriptionaf JHWH- pi dette problem skal have
navneter blevet foretrukken indflydelse pA en moderne
samt oplyserom de fordele, oversattelse
af Det gamleTeman har sksnnetat anvendel- stamente
kan diskuteres.
Men
senaf >Jahve<vil have.Selv medmindreman fra Bibelselom det er forbundetmedvan- skabetsside ogsAvil gengive
skeligheder
at give et indtryk Kyrios - nAr det forekomaf bevaggrundenefor dette meri NT - med>Jahve<i en
valg, som almindeligebibel- kommende autoriseret nyle sere kan forstA, har de, oversettelse
af Det nyeTestasom brugerBibelenflittigt, et mente,vil en fastholdenved
vist krav pd en sidan oriente- >Herren<i NT og en gengiring. Samtidigmed at en fag- vel seaf JH W H med > Jahve<
teologisk drsftelse af dette i GT kunne tankes at fsre
sporgsmAl
trengersigpA,bsr
nogle yderst uheldigekonseet sAvasentligtsporgsmAl
ikkvensermed sig, hvilket jeg
ke holdesinden for en relativ ikke her ncrmere skal forsssncverfagteologisk
geat uddybe.
kreds.
Uansethvad resultatetmd
For at undgAen ikke-saglig
blive,mA det pA forhind er- og ophedetdebatvedrorende
kendes,at det er forbundet den pdtankte gengivelse
af

Kai Kjar-Hansener lerer ved
Menighedsf
akulreter

JH W H med > Jahve<og
, f or
at undgdat en drsftelsekun
skal fsres blandtspecialister,
finder jeg det hensigtsmessigt,at fordeleneog ulemperneveddenpAtankteform gsres til genstandfor en bred
droftelse,ikke mindst fordi
gengivelsen
med >>Jahve<
i
fslge referatetendnu ikke er
sAcementeret,
at der ikke kan
forandresherpA.Oversattergruppen og Bibelselskabet
kani detmindstegoresit til at
der hliver en bred draftelse
vedat trakke noglehovedlinjer op for detpitenkte valg.
En nyoversettelse
har hver
generationbrug for. Desto
argerligere
er det,dersomdet
til sin tid skullevisesig,at der
ikke er bredenighedom dette
spsrgsmil. Men det er der
mA ske?

