
"Хай буде воля Твоя"  чи  "Нехай буде воля Твоя"?

У нашому суспільстві можна зустріти людей які вважають що Святе Письмо
Переклали не правильно. І часто говорять що ці люди які переклали Біблію були не
розумними, а вони є розумні. А точніше молитва "Отче Наш" є перекладана не
правильно. Має бути "Хай буде воля Твоя"  а не "Нехай Буде воля Твоя".

Переклади:

"Тому-то моліться так: Отче наш, Який на небесах, нехай святиться Ім’я Твоє,
10 нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі"
Матвія 6: 9-10 (Сучасний Переклад Рафаї́ла  Турконя́ка Греко-католицької церкви,
доктор богослов'я і доктор літургіки, біблійний перекладач, ієромонах Студитського
уставу).

"Ви ж моліться отак: Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім'я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі"
Матвія 6: 9-10
(Переклад Митрополита Іларіон Огіє́нка,  єпископа Української Православної
Церкви  Першого ректор Кам'янець-Подільського державного українського
університету,  ректора заснованого у Вінніпезі Українського народного університету
(1948), декана і лектора богословського факультету колегії Св. Андрія
Манітобського університету).

"Тим же то молїться ось як: Отче наш, що на небі! Нехай святить ся імя твоє.
Нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі"
Матвіят 6:9-10
(Переклад Куліша, Івана Пулюя та Івана Нечуя-Левицького).

Хай чи нехай?

Обидва слова – нехай і хай – в українській мові тотожні та рівновживані; кожне
можна вживати без застережень.

Пояснення

Оскільки у виборі між хай і нехай читачку бентежить передусім компонент не- в
нехай, вважаємо за потрібне спочатку з’ясувати етимологію слів.



Згідно з матеріалами Етимологічного словника української мови в 7 томах частки
нехай [2, с. 81] і хай [3, с. 148–149] – це форми наказового способу, що походять
від різних дієслів:

неха́й <…> результат злиття виразу *не хай, букв. «не займай, не чіпай, залиш»,
що є формою 2 ос. одн. наказового способу від *не хати, [неха́ти] «не займати, не
чіпати» <…>.

хай <…> похідне утворення від імперативної форми дієслова ха́яти «залишати,
покидати»; до семантики пор[івняй] модальну конструкцію н[імецькою] laß ihr
arbeiten «хай він працює», букв[ально] «залиш його працювати». <…>

Отже, фонетична подібність тут не означає, що слово нехай утворене через
«заперечення» хай. Тому морфологія слова нехай жодним чином не порушує його
внутрішньої семантичної логіки.

Обидві лексеми фіксують українські словники різних поколінь [9; 8; 10; 4; 5; 6; 7; 1;
11] (Іван Огієнко у своїх словниках навіть зазначає, що слово нехай уживаніше).
Так само бачимо їх і в літературі: «Нехай собі п’є на здоров’я» (Тарас Шевченко»,
«Нехай же не плачуть, нехай не ридають, тільки нехай добрим словом
спогадають» (Леся Українка), «Хай вона виб’є собі з голови і Гната, і любощі, бо то
дурниця!» (Михайло Коцюбинський), «Нехай стара тут собі купається в морі» (Іван
Нечуй-Левицький), «Хай указують на мене, – думала вона собі, – хай говорять,
глузують, знущаються <…>» (Тарас Шевченко), «Нехай глянуть очі мої на тебе іще
раз і навіки закриються» (Іван Котляревський), «<…> а хто в силі чинити більше,
нехай робить» (Ольга Кобилянська), «Нехай загину, все одно, хай серце
розірветься – од щастя, не од горя» (Леся Українка).

Отже, в українській мові можна беззастережно вживати обидва слова як
рівнозначні: нехай і хай.
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