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I en tid hvor vi venterpi den
endeligeudgave af den nye
oversettelseaf Bibelen til
dansk er det interessantat
folge med i, hvad der skerandre stederi verdenvedrsrende bibeloversettelse.For eksempelat der sidsteir er udgivet et jodisk Nytestamente
pA engelsk
Hvorfor er dette Nytestamente forskelligt fra alle ander Nytestamenter?SAdan
spsrgerdr. David H. Stern,
en messianskjode, dvs. Jesus-troendejade, som er fsdt
i USA, menfra 1979har boet
geli Jerusalen.SporgsmAlet
der hansegenoversettelseaf
NT, som har flet titlen Jewish New Testament(JNT).
I sit svar peger Stern ph, at
JNT udtrykker Det nye Testamentesoprindeligejodiskhed. Nesten alle engelske
oversettelseraf NT setter
dets budskab ind i en hedensk-kristen
lingvistisk,kulturel og teologiskramme.
Det er der intet forkert i.
For selv om evangelieter jodisk i sin oprindelse,er det
ikke kun for joder, men ogsi
for hedninger,sigerStern.
Men formilet med JNT er
at gare det til noget normalt
at trenkepANT somenjodisk
bog. Stern vil udfordrejoder,
sAde forstAr,at NTs budskab
kan man godt tage imod som
jsde; samtidigudfordrerhan
hedningekristnetil at erkende derestrosjodiskhedog deres enhqd med det jodiske
folk.

l: Kosmetiskved at gengive
jodipersonnavne,
stednavne,
ske fester og jodske grupperinger pi Jesutid i dereshebraiske form. For eksempel
Yeshuai stedetfor Jesus,P'erushim i stedet for fariseere
osv.
2. Kulturelt og religisst ved
fx at gengive tzitzit i stedet
for ukvast*(pA en kappe).Et
udtryk som Det gamleTestamente bruges heller ikke,
men derimodTanakh,det almindelige ord joder bruger,
n6r vi sigerDet gamleTestamente.
3. Teologiskved fx i Rom.
10.4,hvor JNT ikke oversetter, at Kristus er ,lovens ophoru, men at Messiaser det
mAl, somToraensigter til.
Stern definerer sin oversettelse som ,dynamisku,
hvor han alts[ mere sogerat
gengivemeningen'endat gengive de greske ord pAen bogstaveligmide. Nir det drejer
sig bm nogle sporgsmAl,bliver oversettelsen ligefrem
umilitantu- en betegnelse
han
selv bruger. Eksempelvis
oversatter han de to greske
ord, som i den autoriserede
danskeoversrettelse
er gengivet med uunder loven" med
tretten engelskeord (,in su6jection to the systemwhich
results from perverting the
Torah into legalismu).Hermed tilkendegiver han, at
Paulusikke taler imod loven,
som sidan, men mod en pervertering af loven, en lovretferdighed.
Det er, hvaden privat oversettelsekan tillade sig. Alligevel m[ sporgsmAletrejses,
om det ikke er en for dristig
oversettelse.Man mA nemlig
formode,at de to ord ogsi for
de fsrste lesere har varet
vanskelige.
Gsr mandemmeget mere forstlelige for moderne lasere, stlr man i fare
for - alle gode hensigter til
trods - at indsnavreet meget
komplekst teologisk spsrgsmil. For egendel er jeg mest

tilbojelig til at foretrakke en
precis, ordret oversettelseaf
Den fuldkomne
vendinger, der er teologisk bibeloversrettelse
hsrer
meget tunge og spendings- denkommendeverdentil
fyldte i stedet for meget for- hvisder altsi er brug
klarende oversettelser. Se
mApredikantenog denbibel- for oversettelserder,
ske eksegeseudmsnte, hvad skriverteol.dr. Kai
det narmere betyder.PA den Kjer-Hansen.Indtil
m8de undgir man bedst at viderehar Gud vist i stort
fylde e.n oversattelse med mil gjort brug af
sErmenlnger.
ufuldkomne
Ser man p[ oversettelsen overs&ttelser.
End ikke
primert som et evangelisedennuverendedanske
rendemiddel blandt engelsker faldet
talendojoder, der ikke forstAr autoriserede
meget hebraisk,og som m6- nedfra himlen!Siledes
sketror, at NT er en hedensk rustetkan man - ogsAfor
bog,behoverman ikke at sky- mereendkuriositetens
de lss pA oversettelsen. Og
skyld- lese et nyoversat
man behsverheller ikke at fi
jodiskNytestamentepi
sureopstodover,at Sternhar
engelsk.
ladet Jesusog apostlenetale
,Jsde-engelsku.
Sarligt
smukt er det ikke. Men formig er det smukke i bibeloversettelsen af sekundar
betydning i forhold til forstieligheden.Men man kan
'
kritisere,at milgruppen ikke
Enhver
er,definerettilstrpkkeligt tybibeloversettelsevil
deligt, og at Stein ikke tager
kunnekritiseres.End
de teologiskeforbehold,som
ikke dennuverende
man mt gore,hvis man laver
en megetr4Algruppe-bestemt
autoriserede
oversattelse,samt at han si
oversettelseerfaldet
starkt understreger,at hans
nedfra himlen!
oversettelsenetop gengiver
NTs oprindeligejodiskhed.
Det er nemligletteresagtend
giort at laveen sddan.
Nir man udskiller de hebraiskeperson-op stednavne tredje elementi denneformel
samt navne pA jaidiskegrup- der er mestbetydningsfuld.
peringer og fester bliver der
Enhvermodernebibeloveraf de onukring400 hebraiske- setter mi heletiden foretage
og aramaiskeorfl i.JNT kun et valg.Skal man mestlegge
70 tilbage.Jeg h$r;svartved' vegt pd at videregiveen forat forestillemig, a(.'mankan nemmelseaf, at NT er et
udtrykke NT's oprindeligejo- skrift fra antikken og med
diskhedmed sh'fAord.Ogget fare for, at moderne lesere
fra en teologiskrsynsviirkel
er ikke forstAr det eller ikke fsbrugen af donne ,selektion ler det relevant, eller skal
ikke uproblematisk. Missi- man tenke mestpA modtageonsbefalingentaler ft pm Fa- ren og dennesmlde at udderen,Ssnnenog RuachHa- trykke sig pi og tenke pA og
Kodesh.Nflr det ktln er det si med fare for at blive anklasidsteled (Helligindbn),som get for at havemorkelagtelei JNT bliver gengivptmed et menter fra det oprindelige
hebraiskudtryk, f&f leseren milja?
let det indtryk, at det er M
Dette er et falles problem
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for alle oversettere.Og der er
nEppe nogen oversettelse,
der er fuldt konsekventpi
dette punkt. Et udtryk som
uvedden tiendetime" gengiver Sternmed ,omkringklokken fire". De langdemAl,som
findes i NT omregnestil miles, yards og feet. Og stenkrukkerne ved brylluppet i
Kana havdehveren kapacitet
pi tyve eller tredivegallons!
Selv synesjeg, al disseopregnigner er udmerkede.
Men hvad man end mitte
meneom det, viser disseeksempler,at for Stern er det
ogsi her den modernelasers
situation.der er bestemmen-

de for hansoversettelse.
Det
er en god og dynamiskoversattelse, men kulturelt og
kosmetisker det ikke en serpA dislig jodisk oversrettelse
sepunkter.
Med andre ord: En oversettelse,der vil udtrykkeDet
nye Testamentesjodiskshed
pi et forstieligt engelsk,
kommer ikke uden om de
valg, som ,hedninger" ogsl
mi foretage for at gsre en
tekst forstielig. Selv for
Sternhar det medfort,at nogle jodiske forhold er blevet
morkelagt.
Af teologer - jodiske og
kristne - er der nok fare for.

at David H. Sternsoversat- telseer faldetnedfra himlen!
telse vil blive betragtetsom
Den fuldkomneoversattelen kuriositet.Fra et videnska- se hsrer den kommendeverbeligtsynspunktmAdenkriti- den til - hvisder altsAer brus
seresfoi, at den lover mere for oversettelserder! Indtii
enddenholder.Menallieevel ,,viderehar Gud vist i stortm&l
kan denjo godt goregavi. Ja- giort brug af ufuldkomne
der kan fi en fornemmelseaf oversattelser.
duften af jodiskhedeni NT,
Det er en trsst for oversetog kristne,der laser den, fAr teren af Jewish New Testaferten af den sammeduft.
ment. Mf,skekommerdanske
Oversettelsenaf en lang oversettereaf Bibelen ogsd
rekke enkeltstederhosStern til at finde lidt trsst i den pAkan naturligvisdiskuteres- og standom et Arstid.
kritiseres.Det vil man ogsl
KAI KJ/€,R-HANSEN
kunne med den nve danske
bibeloversettelse,'vi venter
pA.Jqikke engangden nuv&j
rende autoriseredeovorset.

