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Jesaja. En fortolkning 2 Aage Bentzen Hent PDF Jesaja er det hebraiske navn for den profet, der på dansk
kaldes Esaja og som måske bedst kendes fra det gammeltestamentlige værk Esajas' bog. Det er denne, som
Aage Bentzen i sit tobindsværk tager udgangspunkt i. Blandt andet på grund af sin mangfoldighed og sit
poetiske sprog er Esajas' bog en af de tekster fra Det gamle Testamente, der bliver hyppigst brugt ved

gudstjenester, og det er derfor ikke uden grund, at Jesaja har fanget teolog Aage Bentzens opmærksomhed.
Aage Bentzen (1894-1953) var dansk teolog og professor i Gamle Testamente ved Københavns Universitet

fra 1929. Bentzen opbyggede et omfattende forfatterskab, forfattede kommentarer til en række
gammeltestamentlige skrifter som monografier og lærebøger, deriblandt tobindsværket Indledning til Det

gamle Testamente (1941). Efter 2. Verdenskrig var han en af initiativtagerne til oprettelsen af The
International Organization of Old Testament Studies, som udgiver tidsskriftet Vetus Testamentum. Bentzen

var organisationens første præsident.
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