At Kar K;ar-ttansen.

Sådan set 11/4-90

Godmorgen!
DET ER LET nok at sige: m0de og sagde: 'Ver hil"Jeg skal hilse fra jeres set!'"
venneri Kobenhavn".Det
I dansk bibeltradition
gArogsAan fra en talerstol har l948-udgavens ,Vrer
at sige:"Jegskaloverbrin- hilset" vist kun stAet i - ja
ge en hilsen fra bestyrel- netop - 1948-udgaven.Det
sen".MenstArjegp6enta- er meget godt at gore sig
lerstologskalhilseforsam- klart. Da man i 1948beslutlingen som s6dan, bliver tede sig for denne gengiveldet strakssverere.Hvadi se, brod man med en lang
al verdenskalmansige?
tradition, som lod: ,Hil vaNedei salenkanjeg sige re eder". Jeg tvivler pA, at
ogoddag".
Jegkanenddasi- der er nogle, der vil mene,
ge "hej" til nogle.Men fra at man burde gl tilbage til
talerstolenogtil enhel for- de rigtige "gode"bibeloversamlingg8r det ikke an at sattelser, nemlig de gamle
hilse den medet "goddag" aff.eks. 1819eller 1907med
eller ohg5,,.
Hvisjeg gjorde "Hil vare edern.Med det in
det, ville det virke meget mente, at det i dag er vankunstigt - og sikkert ogsA skeligt at gengiveen hilsen
ufrivitligt komisk.
p& dansk, synesjeg,at forStilledejeg mig op pi ta- soget med
"Godmorgen!"
lerstolen og kiggede ned er pragtfuldt.
overforsamlingenogsagde
Jamen, er det ikke for al"Ver hilset" ville det virke mindeligt og fladt. Hertil er
meget hojtideligt - og sA bare at sige, at det graske
stift, atjeg ikke kan ggre ord er ganske almindeligt.
det. Jeg kunne opA velge Ordet er s8danset ikke ualat sige: oFred vere med mindeligt, tvartimod. Det
jer". Det merkelige er, at ualmindelige er, at det er
mens ingen griner, nflr den korsfestede og oppresten sigerdet i kirken, standne Jesus, der siger
ville det pA de fleste virke det. Kun i dette har ordene
megetforkert at brugedet en sarligvegt.
alle mulige andre steder
Jeg gleder mig over densom en hilsen - missions- ne oversattelse - som hver
huset medregnet.Endelig iser kan have sin mening
kunne jeg sige:nHil vare om. Ikke blot en pAskemorjer, kere venner(- medfa- gen, men hver morgen, skal
re for at blive beskyldtfor den korsfestede og opat verc blevet medlemaf standnes "Godmorgen!" 1yen nynazistisk grup.pe. de i vore Oren.En i forvejen
Derimoder der ingen,der god morgen bliver f6rst egkommertilat tenke sAdan- te, nir den korsfastede og
ne tanker, ntr vi synger: opstandnes oGodmorgen!.
frelser og forso- danner klangbund. Og en
;fj,.*t
d6rlig morgen, hvor sygI den nyeprpveoversat- dom og dOd begrnder at
telseaf Det nye Testamen- trekke i os fra det gjeblik,
te findesdenavnte hilsen- vi v6gner, ja, selv en sAdan
former stadig. Men ind morgen kan ved Guds godimellemer derandret i for- hed blive en oGodmorgen(
holdtil 1948-udgaven,
alts6 - n6r den opstandne Jesus
denudgave,somer denau- forst har hvisket sit
"Godtoriserede oversettelse i morgen( i vore gren - og
dag. Jeg har svert ved at hjerter!
se, at det har noget som
NAr vi p6skemorgensihelstmedteologiat gorc,at ger et "Godmorgenogglaman her ogder har forsggt delig p6ske!"til hinanden
at gwe en hilsen mere er der al mulig grund til at
mundret.Menhvisdetikke huskepA,at vi baregentahar medteologiat ggre,har ger, hvad den korsfestede
det med smagat ggre.Og og opstandne sagde til
smagog behager sombe- kvindernevedgraven.
kendt forskellig.Heldigris.
NAr den opstandneJeI en af opstandelsesbe-sus trenger igennemmed
retningerne lyder det nu i sit 'Godmorgen!"er morden nye oversettelse:"Og genenogdagengod- trods
se, Jesuskom dem (kvin- syndog sygdomog ulykke
derne) i mode og sagde: ogdod.
'Godmorgen!'"
I den autoriseredeudgave lyder sammevers fra
Matt.28,9:Mense,dakom
Jesus dem (kvinderne) i

