
               

                                                                                                                                                     NYTT  NYTESTAMENTE 
 

Det nye testamentet kom i en ny oversettelse i desember 2005.  Den kunne 
brukes i kirker fra da av.  Men i våre kirker valgte en, i likhet med mange 
andre, å vente til nye alterbøker blir gitt ut om en tid, med de nye tekstene.  
Nærmere grunnteksten, nærmere vårt eget språk og nærmere bibelens 
bilder - har vært målet for oversetterne.  
 

   Er det nødvendig med ny overset-
telse av Bibelen nå igjen?  Ja, sier 
Bibelselskapet. Vårt nåværende Ny- 
testamente kom i 1978. Det er 27 år 
siden.  Det er ikke noe galt med vår 
nåværende Bibel. Men språket er i 
stadig endring, og  Bibelen skal tale 
til menneskers hjerter i dag.  
   Det er ingen enkel oppgave å over-
sette Bibelen.  Språket bør være både 
høytidelig og samtidig forståelig. Og 
ikke minst - det må gjengi mest    
mulig nøyaktig det som står i grunn-
teksten.  Her kan du se hvordan 
Fadervår har forandret seg fra ca 
1550 og fram til i dag: 
 

Seippel oversatte Fadervår til 
nynorsk i 1915, det var slik: 
 

FAR VAAR i himmelen. 
Lat ditt namn helgast! 
Lat ditt rike koma! 
Lat din vilje raada 
paa jordi, som i himmelen! 
Gjev oss i dag det daglege 
braude vaart. Og ettergjev oss 
skuldi vaar, som me òg gjer med 
skuldmennan vaare! 
Og før oss inkje ut i freisting. 
Men frels oss fraa det vonde. 
For riket er ditt, og magti og æra i 
all æva! Amen 
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Her er en riktig gammel utgave - 
Christian III's bibel fra 1550: 
 

VOR FADER i Himmelen. 
Helligt vorde dit Naffn. 
Tilkome dit Rige. 
Vorde din Villie 
paa Jorden som i Himmelen. 
Giff oss i dag vort daglige Brød. 
Oc forlad oss vor Skyld 
som wi forlade vore Skyldener.  
Oc leed oss icke i Fristelse. 
Men frelss oss fra ont.Thi Rigit er 
dit oc Krafft oc Herlighed i 
Ewighed. Amen. 
 

FADERVÅR - slik det er blitt i  
den nye oversettelsen av 2005: 
 

Vår Far i himmelen! 
La navnet ditt helliges. 
La riket ditt komme. 
La viljen din skje på jorden  
slik som i himmelen. 
Gi oss i dag vårt daglige brød, 
og tilgi oss vår skyld,  
slik også vi tilgir våre 
skyldnere. 
Og la oss ikke komme i 
fristelse, men frels oss fra det 
onde. 
For riket er ditt, 
og makten og æren i evighet. 
Amen 


