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GT på hebraisk og NT på gresk – er det så enkelt? 
Det gamle testamente (GT) er skrevet på hebraisk og Det nye testamente (NT) er skrevet på 

gresk, men er det så enkelt? 

La oss gå til røttene. Jeg husker en samtale med en norsk teolog, der jeg sa at vi må sjekke 

hvordan noe står i NT på hebraisk, og fikk et litt overbærende svar: NT ble skrevet på gresk, 

ikke på hebraisk. 

En annen gang samtalte jeg med en gresk-ortodoks prest fra Kypros som gjorde tjeneste i 

Israel. Da det kom fram at jeg kunne hebraisk, spurte han meg: Hva er vitsen med å lære 

hebraisk? Bibelen er skrevet på hebraisk, sa jeg. Det var han ikke uten videre med på for han 

mente at Bibelen var skrevet på gresk, morsmålet hans, så han skjønte ikke helt vitsen med å 

lære hebraisk – og jeg ante at den hebraiske bakgrunnen for NT sin greske grunntekst ikke 

var så viktig for min samtalepartner fra Kypros. 

Med tanke på at alle NT sine forfattere var jøder (eller i det minste sto veldig nær jødiske 

miljøer) og NT stort sett handler om jøder, så er det ikke rart at NT er preget av hebraiske 

strukturer og tankegang. Forfatterne av NT ba på hebraisk i synagogene hele livet. Helt fram 

til i dag er bønnespråket i synagogene hebraisk, også i diasporaen. At så NT sine forfattere 

snakket gresk på gata og ellers hvor de var i Romerriket, betyr ikke at de sluttet å være 

preget av det hebraiske språket. 

NT er fullt av eksempler på at selv om de manuskriptene fra NT vi har tilgang til er 

manuskripter på gresk, så er de likevel ikke "gresk litteratur". Bakgrunnen deres er en helt 

annen. 

Et eksempel fra det aller første kapittelet i NT: 

Noen vers ut i Matteus 1 står det at engelen sier til Josef: "Hun skal føde en sønn, og du skal 

gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder." (v.21). Den som leser dette 

verset på norsk, kan fort få inntrykk av at det er et "goddag-mann-økseskaft-vers". Fordi det 

etter konjunksjonen "for" er oppgitt en grunn, "han skal frelse", som virker hentet fra lufta. 

Derfor har de fleste bibeloversettelser en note her som forklarer at navnet "Jesus" nettopp 

betyr "Herren frelser". Det interessante her er at om vi leser verset på gresk, på 

grunnteksten (τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν 

λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν), så framstår verset akkurat like "goddag-mann-

økseskaft-aktig" som det gjør på norsk. Den greske grunnteksten klarer ikke å få fram 

ordspillet som skal være der. 

Men oversetter vi verset til hebraisk, så kommer ordspillet til sin rett: 

 . כי הוא יושיע את עמו מחטאתיהם, יא יולדת בן ואתה תקרא שמו ישועה

Hi yoldet ben ve'ata tikra' shmo Yeshua', ki hu yoshia' et 'amo mechatotehem. 
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Alle hebraisktalende skjønner umiddelbart at Yeshua' og yoshia' har samme rot og at det da 

er opplagt hva som er "jobben" til Jesus. Dermed skjønner også alle at engelen ikke snakket 

gresk til Josef.1 

Ordspillet i Matt 1,21 kan ikke oversettes, og derfor setter de moderne oversettelsene inn 

en forklarende fotnote. Men det mest interessante poenget her er likevel at ordspillet er 

helt ubegripelig også i den greske grunnteksten.  

Derfor er det viktig å gå til røttene. Matt 1,21 er ett eksempel. Det finnes flere. For å kunne 

tolke NT på adekvat vis påstår jeg derfor at det aldri kan være nok å lære seg gresk. Hebraisk 

er minst like viktig for å forstå den greske grunnteksten. 

                                                           
1
 Et tema for en annen artikkel kan være at for å unngå denne overtydeligheten blir Jesus på hebraisk 

som oftest ikke kalt ved sitt rette navn Yeshua, men Yeshu av de som ikke tror på ham. 


