hebraisk. PA den nye oversatog kredsen omkring bibelcentelses titelblad stAr der ganske
tre! pA Oliebjerget, ledet af
vist
Jerusalem, december
jpden Shlomo Hizak.
1976, men indbindingen af boVed hOjtideligheden kom
gen er fprst blevet ferdig april
fleie af talerne ind pA, at det
1977. Delitzschs oversettelse,
var en historisk begivenhed,
som inden hans dod i 1890 var
som mange lenge havde venblevet udsendt i 10. revidetet pA. Arbejdet blev startet i
rede udgave, og derefter blev
1969, hvor l8 representanter
revideret af den svensk-tyske
forskellige
fra
kirker
og
kristne grupper i Israel beslut- teolog Gustav Dalman i fire
udgaver, har indtil nu veret
tede at gA i gang med dette
benyttet af de jpdekristne mestore projekt. Pe det fprste
nigheder i Israel. Joseph
mgde var imidlertid ikke alle
Klausner, den jpdiske teolog,
enige i behovet for en ny
som i 20'erne blev verdensbeovers&ttelse. SAledes lpd der
bl.a. en rpst om at Delitzschs rgmt for sit arbejde "Jesus af
Nazareth", som er det fprste
gamle oversrttelse kunne anforsgg pA fra jpdisk hold at
ses for inspireret af Gud.
skrive en Jesus-biografi, beModstand blev dog overvuntragtede sflledes Delitzschs
det p[ det andet mpde den l.
oversettelse som bAde den
maj 1969, idet flertallet af kirbedste og mest npjagtige.
ker hernede Onskede en overSelv om den nye oversetsettelse af NT til et sprog,
telse vil blive brugt bAde ved
som alle umiddelbart kunne
I 100-iretfor udsendelsenaf det fprste Ny Testamentep[ hebraisk,oversataf den
menighedernes gudstjenester
forstA. Dette argument, som
tyske teolog Franz Delitzsch,er der i Israel udgivet en ouersettelseaf NT tit
og
til personlig andagt, siger
kan
anvendes
motivation
som
nyhebraisk,kaldet ivrit, det sprog som tales i Israel i dag. Kai Kjer-Hansen, der er
danskprest i Jerusalem,omtaler dette projekt, som er realiseretaf en rekke kirker og for enhver ny oversattelse til dog det israelske bibelselskabs sekreter, den norske
et hvilket som helst sprog, har
kristne grupper. Nyoversrttelsen har veret omdiskuteret,men kronikoren mener, at
Haifa-prast Ole Chr. Kvarme,
imidlertid
vegt
srrlig
i
Israel.
den vil fA vesentlig betydning bAdefor jpdekristne og for de mangeisraelereipvrigt, der
at Bibelselskabet har planer
Ivrit er for mange ikke moi dag interesserersig for Jesus.
om at genudsende Delitzschs
dersmAlet, men et sprog inan
fprst har lert fra begyndelses- overs@ttelse. fordi denne staFor npjagtigt100&rsidenpub- synesat v€re et rammende de to lutherskemenigheder
i grundene efter ens immigra- digvek kan have sin funktion
licerede Bibelselskabet en tdtryk for de jpdekristne me- Haifa og Jaffa, som beggeer
som et verdifuldt supplement
tion til landet. At beherske ivoversattelseaf NT til hebra- righedersreaktionpA den nye ledet af prester udsendt fra
til den nye oversettelse.
rit, som man behersker sit
isk. I stedet for at fejre dette >versattelsetil nu-hebraisk.
Den norske Israelsmission.
Hermed er det ogsA tilkendemodersmil, er stadigveek for
Ved dedikationshgjtidelig- mange israelere, der ikke er givet, at den nye oversettelse
iubilcum har Bibelselskabet;
Israel udsendt en moderne
Alleredefpr dedikationshoj- heden,som bl.a. blev overve- fodt i landet, et mAl, som ikke vjl blive betragtet som den
oversrettelseaf NT til ivrit, :idelighedenden 16. april i ret af representanterfor Bialmindeligvis realiseres efter
"aUtOriSerede.,.
hvilket er det talte og levende len
anglikanske Christ .belselskabetfra Norge og et par Ar i landet.
Som udtryk for en lille krisprogi dag. ,rDener let at le- ,Churchi jerusalem og inden Australien,blev oversettelsen
Den nye oversettelse er sten kirkes onske om at udre, let at forstA og let at pra- ialget af den nye oversettelse officielt overrakt repr&sentan- som sagt fremkommet i det Ar, trykke de gode nyheder i et
like over"' Ordenekom spon- rlev plbegyndt, tog flere me- ter for jpdekristnemenigheder hvor man kan fejre 100 Ars ju- sprog, der er mere forstleligt '
.antfra den norskeJaffa-prast nighederden i brug og benyt- her i landet. Blandt disse var bilaum for udsendelsenaf den end den gamle oversattelse,
)tto HOvik f4r dedikations- ter den nu i gudstjeneste baptister, anglikanere, luthe- kendte tyske teolog Franz De- kan man kun gratulere med
tpjtidelighedenfandt sted og sammenhreng.
Blandt disseer ranere, Messianie Assembly litzschs overssettelseaf NT til dette arbejde. Ligeledes viser

Af
Kai Kjrer-Hansen

Kronik

I{y Testamentepe
moderne hebralsk

det, at selv om den kristne
kirke i Israel talmessigt er lille, har den et evangeliserende
sigte. De store jubileumstaler
i forbindelse med 100 lret for
Delitzschs oversettelse er der
sAledes ikke blevet noget af.
Jubilaet er kommet i skyggen
af den nye oversrettelse.
Bemarkelsesverdigt er det
imidlertid, at det ikke er lykkedes at finde et eneste eksempel pA i det mindste en vis
modstand eller retarderende
holdning i gleedenover denne
nye oversettelse. Man kunne
tenke sig, at nogle jpdekristns
ville reagere over, at den nye
oversattelse i sagens natur
har fiernet sig fra det bibelske
gammeltestamentlige sprog,
stledes at den vil vanskeligggre den kamp, som, de jpdekristne stAr i angAende deres
identitet som jpder. For selv
om der er blevet taget hensyn
til det bibelske og klassiske
hebraisk i seerdeleshed for
vedkomevangeliernes
mende er den nye over:
settelse alligevel helt igennem
moderne hebraisk i sprogbrug
og stil. Enhver, der har glet
pi Ulpan og lart en smule ivrit nogle mAneder, vil med
udbytte kunne gA i gang med
oversattelse.
nye
den
Men den omtalte frygt for at
den nye overscttelse skal
gpre det kristne budskab til en
endnu mere fremmed stPrrelse
end det i forvejen er i de omgivelser, som engang udgjorde
rammen for kristendommens
oprindelse, deles slledes ikke
af de jodekristne hernede,
selv om de pi mange punkter
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hebraisk.PAden nye overset- det, at selv om den kristne gpr sig store anstrengelser for
telsestitelblad stArder ganske kirke i Israel talmessigter lil- ikke blot at vise deres solidavist Jerusalem, december le, har den et evangeliserende ritet med den israelske stat,
1976,men indbindingenaf bo- sigte. De storejubilaeumstaler men ogsA ved at understrege
gen er fprst blevet ferdig april i forbindelsemed 100Aret for kontinuiteten mellem gammelt
1977.Delitzschsoversettelse, Delitzschsoversettelseer der og nyt, mellem lbenbaringen i
som inden hansdod i 1890var sAledesikke blevet noget af. GT og NT. For dem er der en
blevet udsendt i 10. revide- Jubileet er kotnmet i skyggen klar forbindelse mellem Abrarede udgave,og derefterblev af den nye oversettelse.
hams, Isaks og Jakobs Gud og
revideretaf den svensk-tyske Bemarkelsesyerdigter det sA Jesu Kristi Far. I dette vreteolog Gustav Dalman i fire imidlertid, at det ikke er lyk- sentlige arbejde kan det just
udgaver, har indtil nu veret kedes at finde et eneste ek- ikke hrevdes, at de altid stotbenyttetaf de jpdekristneme- sempelpA i det mindsteen vis tes af kristne teologer. blandt
nigheder i Israel. Joseph modstand eller retarderende hvilke mange alt for ofte syKlausner,den jpdiske teolog, holdning i gleden over denne nes at have tralvt med at vise
som i 20'erneblev verdensbe- nye oversattelse.Man kunne diskontinuiteten mellem de to
romt for sit arbejde"Jesus af tenke sig, at noglejpdekristne testamenter.
Nazareth", som er det fprste ville reagereover, at den ny€
I en samtale om denne proforspg pA fra jOdisk hold at oversattelse i sagens natur blemstilling afferdigede Haskrive en Jesus-biografi,be- har fiernet sig fra det bibelske ifa-prasten Ole Chr. Kvarme
tragtede siledes Delitzschs gammeltestamentlige sprog, denne ved et modspprgsmil
oversettelse som b&de den slledes at den vil vanskelig- om, hvad alternativet i givet
bedsteog mest npjagtige.
gpre den kamp, sorn de jpOe- fald skulle v&re. Delitzschs
Selv om den nye overset- kristne stAr i anglende deres oversaettelse er ikke det
telse vil blive brugt blde ved identitet som jpder. For selv sprog, som Jesus talte, hvor
menighedernesgudstjenester om der er blevet taget hensyn god oversrettelsen end er. Det
og til personligandagt, siger til det bibelske og klassiske er et hypotese-sprog.en blandog det israelske bibelsel- hebraisk i serdeleshed for ding af klassisk og mischnaisk
vedkom- hebraisk. Det sidste er det
skabs sekreter, den norske evangeliernes
Haifa-prestOle Chr. Kvarme, mende er den nye over: sprog, som er blevet benyttet i
at Bibelselskabethar planer settelsealligevelhelt igennem Mischna, som er den mundom at genudsendeDelitzschs modernehebraiski sprogbrug tlige overleverings skriftlige
oversettelse,fordi denne sta- og stil. Enhver. der har glet fiksering, der fandt sted i Ardigvek kan have sin funktion pA Ulpan og lart en smule iv- tierne omkring Ar 200 e.Kr.
som et verdifuldt supplement rit nogle mlneder, vil med
Ethvert forspg pfl at rekontil den nye oversettelse. udbytte kunne gA i gang med struere. hvad Jesus mltte
oversattelse. have sagt pA hebraisk, har nonye
for Hermed er det ogsAtilkende- den
i,er givet, at den nye oversettelse
Men den omtalte frygt for at get hypoteseagtigt over sig.
vil blive betragtet som den den nye oversettelse skal Da Jesus ikke kan formodes at
It .
gpre det kristnebudskabtil en have forkyndt og lert folket
her oautoriserede...
endnu mere fremmedstgrrelse p[ grask - selv om man intet
Som udtryk for en lille krih
end det i forvejen er i de om- kan sige med sikkerhed om,
sten
kirkes
om
at
udOnske
ler
givelser, som engangudgiorde hvorvidt han kunne grask gode nyheder i et
trykke
de
l;b., sprog, der er mere forstleligt ' rammen for kristendommens ligger der
naturligvis et relefiu- end
oprindelse,deles siledes ikke vant teologisk arbejde i det at
den gamle oversettelse,
ilen
De- kan man kun gratulere med af de jodekristne hernede, forspge p[ at rekonstruere de
i tir dette arbejde. Ligeledes viser selv om de p[ mange punkter ord, Jesus har benyttet pA heKRISTELIGT DAGBLAD - LORDAG 28. MAJ 1977

braisk. Dette, arbejde er ogs6
af stor vigtighed for forkyndelsens indhold.
Alligevel
ville det vere bagvendt at benytte et sAdant hypotesesprog
i
menighedssammenheng.
Den eneste fornuftige mulighed, der var tilbage, var at
oversette til det levende og
moderne ivrit. Dette er nu
gjort.
r Bag den nye overSattelse
stftr en messiansk jpde ved
navn Joseph Atzmon, som er
uddannet fra Det hebraiske
Universitet i Jerusalem med
semitisk filologi som sit speciale. (Messiansk jpde er den
betegnelse, jpdekristne benytter om sig selv). I 1970 blev
forste udkast til oversattelse
af Romerbrevet forelagt for et
oversettelsesseminar, og en
oversettelseskomite
blev
valgt. Til formand for denne
blev valgt den norske Haifa-prest Magne Solheim, som
den gang tillige var formand
for Bibelselskabet i Israel.
Som initiativtager ttl konsultationen i 1969 har han aren
for denne. Foruden de neevnte
har to anonyme katolske og to
protestantiske
videnskabs- Der er en stor interesse
for Jesus i Israel, selv om det er ov
mend deltaget i oversettelse- drevet at hevde, at der foregdr en vekkelse
skomiteen, samt baptistpresten i Jerusalem R. L. Lindforhold til det lille antal jgaeom de jOdekristne menighe
sey, som for pvrigt i sin vikristne, der befinder sig i Iskan forsyne hvert enkelt m
denskabelige forskning
rael, er dette et ikke ringe anhar
lem med en del kopier, fpr
forspgt at tilbageoversette
tal. Alligevel kan det haende, laget ville vere brugt op. I
Markus-evangeliet (A Hebrew
at en anden udgave ikke ligger er andre end de jpdekrist
Translation of the Gospel of
sA langt ude i fremtiden. For
som vil vEre interessere
Mark,
2. udg. Jerusalem Delitzschs oversettelses veddenne nye udgave. De mat
1973).
kommende gik der kun et Ar.
tusinde kopier af NT som I
Fprste udgave af den moDer er neppe sandsynlighed skellige organisationer i
derne oversettelse af NT er
for, at Bibelselskabet skal
forlobne ir har uddelt e
trykt i 15.000 eksemplarer. I
brende inde med oplaget, selv
solgt, vidner om dette.
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gpr Sig store anstrengelser for
ikke blot at vise deres solidaritet med den israelske stat,
men ogs[ ved at understrege
kontinuiteten mellem gammelt
og nyt, mellem Abenbaringeni
GT og NT. For dem er der en
klar forbindelse mellem Abrahams, Isaks og Jakobs Gud og
sA Jesu Kristi Far. I dette vasentlige arbejde kan det just
ikke havdes, at de altid stOttes af kristne teologer, blandt
hvilke mange alt for ofte synes at have tralvt med at vise
diskontinuiteten mellem de to
testamenter.
I en samtale om denne problemstilling affrerdigede Haifa-prasten Ole Chr. Kvarme
denne ved et modspprgsmAl
om, hvad alternativet i givet
fald skulle v&re. Delitzschs
oversattelse
er ikke
det
sprog, som Jesus talte, hvor
god oversrettelsen end er. Det
er et hypotese-sprog, en blanding af klassisk og mischnaisk
hebraisk. Det sidste er det
sprog, som er blevet benyttet i
Mischna, som er den mundtlige overleverings skriftlige
fiksering, der fandt sted i [rtierne omkring flr 200 e.Kr.
Ethvert forsgg pA at rekonstruere, hvad Jesus mitte
have sagt pA hebraisk, har noget hypoteseagtigt over sig.
Da Jesus ikke kan formodes at
have forkyndt og lert folket
pA grask - selv om man intet
kan sige med sikkerhed om,
hvorvidt han kunne grask ligger der naturtigvis et relevant teologisk arbejde i det at
forspge pA at rekonstruere de
ord, Jesus har benyttet pe heAD - L@RDAG 28. MAT 1977

braisk. Dette,arbejde er ogst
af stor vigtighed for forkyndelsens indhold.
Alligevel
ville det vere bagvendt at benytte et sAdant hypotesesprog
i
menighedssammenheng.
Den eneste fornuftige mulighed, der var tilbage, var at
oversette til det levende og
moderne ivrit. Dette er nu
gjort.
, Bag den nye oversettelse
stlr en messiansk jpde ved
navn Joseph Atzmon, som er
uddannet fra Det hebraiske
Universitet i Jerusalem med
semitisk filologi som sit speciale. (Messiansk jBde er den
betegnelse,jpdekristne benytter om sig selv). I 1970 blev
fprste udkast til oversattelse
af Romerbrevet forelagt for et
oversattelsesseminar, og en
oversrettelseskomite
blev
valgt. Til formand for denne
blev valgt den norske Haifa-prest Magne Solheim, som
den gang tillige var formand
for Bibelselskabet i Israel.
Som initiativtager trl konsultationen i 1969 har han aren
for denne. Foruden de nrevnte
har to anonyme katolske og to
protestantiske
videnskabsmend deltaget i oversettelseskomiteen, samt baptistpresten i Jerusalem R. L. Lindsey, som for pvrigt i sin videnskabelige forskning
har
forspgt at tilbageoversette
Markus-evangeliet (A Hebrew
Translation of the Gospel of
Mark,
2. udg. Jerusalem
1973\.
Fprste udgave af den moderne oversettelse af NT er
trykt i 15.000 eksemplarer. I
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Der er en stor interesse for Jesus i Israel, selv om det er overdrevet at hevde, at derforegdr en vekkelse
forhold til det lille antal jcd'ekristne, der befinder sig i Israel, er dette et ikke ringe antal. Alligevel kan det hande,
at en anden udgave ikke ligger
sA langt ude i fremtiden. For
Delitzschs overs@ttelses vedkommende gik der kun et [r.
Der er n@ppe sandsynlighed
for, at Bibelselskabet skal
brende inde med oplaget, selv
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om de jpdekristne menigheder
kan forsyne hvert enkelt medlem med en del kopier, fgr opIaget ville vere brugt op. Der
er andre end de jpdekristne,
som vil v@re interesseret i
denne nye udgave. De mange
tusinde kopier af NT som forskellige organisationer i de
forlpbne Ar har uddelt eller
solgt, vidner om dette.

Det vidner ligeledes om en
interesse for Jesus blandt israelere, en interesse, som er
stgrre end nogensinde tidligere, selv om det er overdrevet
- for nu ikke at sige usandt at heevde, at der foregflr en
vekkelse hernede. Ganske
vist kan man undertiden fA det
indtryk af meddelelser, som
nogle giver om forholdene i
kristne kredse i Israel. Vel er
der jpder, der bliver dobt,
men i hvert fald i nogle af de
store menigheder kan antallet
af disse pA lrsbasis telles pA
en hflnd. Se hvis der med
vekkelse forstAs, at et forholdsvis stort antal jpder gAr
over til den kristne tro her i
landet, har en sAdan hevdelse
ikke megen hold i virkeligheden.
Men
interesse for
Jesus-skikkelsenfindes, en interesse, som ofte er udsprunget
af et pnske om at hente Jesus
tilbage til sine jpdiske omgivelser. En del vil stadigvek
bifalde den kristne teolog
Wellhausens ord: 'rJesus var
ikke en kristen, han var jpdeo,
en karakteristik Klausner i sin
Jesus-biografi
flere
gange
vender tilbage til.
I denne forbindelse var det
betydningsfuldt, at ordet fra
Luk. 10, 22 kraftigt blev understreget ved dedikationshpjtideligheden. Her siger Jesus:
"Alt er overgivet mig af min
Fader; og ingen kender, hvem
Spnnen er, uden Faderen, eller hvem Faderen €r, uden
Spnnen og den, for hvem
Sgnnen vil Abenbare ham,.. Ved at fremdrage et sAdant

vers, viser de kredse, der stAr
bag den nye oversettelse, at
de h&ber p&, at interessen for
Jesus kan vendes til troen pA
ham.
I jgdekristne kredse hernede er der siledes et hAb om.
at, den nye oversettelse mA
g/re det lettere for hebraisktalende at fa det rigtige billede
af Jesus og den kristne forkyndelse. Og, hvis man skal
v&re pessimistisk: tage afstand fra det kristne budskab
ud fra de rette premisser.
At bespge et eller flere af de
helligsteder, som Israel er sA
rig pA, pger neppe lysten hos
de fleste igder til at blive
kristne. Undertiden kan man
nesten fgle, at sagen er blevet
vanskeliggiort ved det, der foregAr pA helligstederne.
Eller som det blev mig fortalt forleden dag, at en jOde
havde sagt til en kristen pA en
tur nede til Katharina-klostejOder tror pfr
ret i Sinai:
"Vi
en person, I kristne pA Helligsteder,..
Skpnt intet er mere forkert
for troende kristne vedkommende, er der dog ikke noget
at sige til, at vedkommende
jgde havde fAet denne opfattelse. Undertiden kan man
som kristen selv fA den tanke.
nAr man ser pA processioner
eller kulten ved helligstederne.
Det nye Testamente og den
nye hebraiske oversattelse af
dette samt de jOdekristne og
andre kristne menigheders tiv
peger forhAbentlig en helt anden vej.
KAI KJ,€R-HANSEN

