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En skamplet
DOMMEN I TYRKIEI hvor otte kurdiskemedlemmer af parlamentetblev id6mt op til 15arsfrengsel,er
el alvorligt tilbageslagog en skampletpi landet.De
otte kurdereblev ikke dgmt til dgden.Anklagernefrafaldt i sidsteOjeblikden strengeterrorisme-anklage,
der i Tyrkiet f6rer til en formel dpdsdom,men gennem
de sidstemangeflr dog ikke til eksekveringaf denne.
Men de 15 flrs frengseler miske i princippeten alvorligeredom. Den er nemligmerekonkretudtryk for en
rentpolitiskdom.Nir dissemennesker
ikke dommes
for terror,men alenefor somkurdereat havekontakt
med det forbudtekurdiskearbejderpartiPKK, taler
dommenfor sig selv.
Tyrkiet har i mangeflr profitteretaf landetsstrategiskebeliggenhed.Andre landeer blevethflrdereramt af
omverdenensfordgmmelse,endtilfeldet er med tyrkernesundertrykkelseaf denkurdiskefolkedel.Men
bfideUSA og i nogenudstrekningogsflEuropaskelede i hoj grad til Tyrkietsstrategiske
betydningfor NATO. Nok er det kurdiskearbejderpafti,PKK, en modstander,der krempermed voldeligemidler.Men irsagener, at kurderneikke har nogensomhelstpolitisk
frihed. Deressprogog traditionerundertrykkeshfrrdt
og konsekvent.Og ethvertkrav om folkeligt selvstyre
i de omrider, der har kurdiskbefolkning,betragtes
somlandsfonredderisk
optrredenover for vertsstaten
-Tyrkiet.
Er man i tvivl, burdedenneugesdom i Ankaravere et fuldgyldigtbevis.
Tyrkiet har i en irrekke banketpi til medlemskabi
EU. Officielt leverKemal Attaturksidealerom et Tyrkiet, der tilhprer deneuropeiskecivilisationog politiskerum. Men reelter der bag dendemokratiskefacade tale om et samfund,der - medmilitreretsstgtte,for
ikke at sigediktat - fastholderen nationalistisktyrkisk
dominans.De otte dommei Ankaraomfatterforseelser,der i et demokratiskland ville faldeindenfor ytringsfrihedensog denpolitiskedebatsselvfglgelige
grcnser.Men de tiltalte fik 15flrs fengsel.
Det kan i dagensdanskesituationv&re nodvendigt
at tilfpje, at Tyrkietsretssystemog dissedommeikke
udspringeraf islamiskret. Tyrkiet hylder stadigi Kemal Attaturks tradition den ikke-religipsestat.Hvilket
t 4vrigthar udlost en voksendeislamisk fundamentalisme. Mangeaf de tyrkiskeindvandrere,der som
fremmedarbejderespgtetil Europa,herunderDanmark, er i 4vrrgtkurdere,der ikke kun fravalgtefattigdommenhjemme,men i hpj gradogsi dentyrkiske
undertrykkelseaf dereskurdiskehistorieog folkelige
tilhorsforhold.
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Med JesuIkisti f6dselgik det sfldantil: Hansmor Maria
var forlovetmedJosef,men f6r de havdev&ret sammen,
vistedet sig, at hun var blevetmed barn ved Helliginden. HendesmandJosefvar retsindigog onskedeikke at
bringehendei vanry,menbesluttedeat skille sig fra hende i al stilhed.Mens hantenkte pAdette,se,da viste
Herrensengelsig for ham i en drpm og sagde:>Josef,
Davidss6n,v&r ikke bangefor at tageMaria til dig som
hustru;for det barn,hun venter,er undfangetved Helligflnden.Hun skal f6de en s6n,og du skal give ham navnet Jesus;for han skal frelsesit folk fra synder...
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Oplevelsenaf et navnpflvirkesaf navnbarerenshistorie,
hvadhanhar sagtog giort.
Efter befrielseni maj 1945
var der neppe nogendanskere, der ville give deresbarn
navnetAdoll fordi man med
Adolf-navnetkom til at trenke
pfl Hitler. Nir kristnedrages
afJesus-navnet,
er det fordi
navnbererensperson- hans
historie.ddt der fortalles om
ham,d6t han har sagt,d6t han
har giort - virker dragende.
Alleredesamv&retmedJesushar miske pflvirketde
fprstedisciplesoplevelseaf
Jesus-navnet.
Efter Jesuopstandelsekan man dirligt
trenkesig, at troendehar oplevet Jesus-navnet
som et neutralt navn.I den senerekristne
traditionfindesder en del eksemplerp6, at Jesus-navnet
fir sammestilling somGuds
navn- og lovsyngesog lo-

vprisessom Gudsnavn.
Overvej;hvad der ligger i
vendingen:i Jesunavn- og
sat ord pi, hvordanden benyttes,og hvad man g0r, nflr
vendingenlyder.
Find frem til noglesalmer
og Jesus-sange
og sammenlign dissemed,hvadder siges
om Guds navn i andre.

Jesus-navneti lr2l
Betydningenaf navngivningen afJesuskan neppe overbetones.Her settesJesu
egentligegerning pi en kort
formel.Den Jesus,evangelistenskal tale om i det fglgende, er kommet for at frelse fra
synd.
Tilbageoversatterman
Herrensengelsord til hebraisk, er det muligt at finde et
ordspilmellemJeshua(Jesu
hebraiskenavn) og verbet>at
frelse<i fremtidsform, som
hedderjoshia.
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skal frelse.
Dettevillr
strekkeligt,
engelsopga
v&ret at afdt
senmellem
detssprogli
vet fald kun
lensord sor
susskulleva
frelsegderv
mod den ron
sesmagt.
TilfBjelse
derfor vigtig
nemlig,hvo
ning bestfrr
se,Jesusbri
angiveti for
navni 1. 21
er et tema,h
vendertilba
8;20,28;26
sigesom Je
smitterogsl
ellersfortell
soni evang

Bibelske
og vore x

Mangeaf de
i dag,er bih
96r tilbageti
ner.Det er il
ker pi det.I
tenker vi he
af vore navn
en hebraisk
en betydnin
skenavnene
Tagf.eks
HansenogJ
og Johanne
ne HansogJ
tilbagetil Jo
og grask gir
tilbagetilde

rererax( KUnreoaKUon
) 392/ uaaa
: BentKragelund
Jyllandsredaktion
Toftebakken8, 8600 Silkeborg,
Tlt. 8682 5826. Modtagerkun
redaktionelle
henvendelser.

Ug l3;1"""'o"'

utstnbutronschet:
Jorgenschmrdt
Regnskabschef
: Jette Stokholm
Annonce-og abonnementsbestilling
pA telefon3927 1295 eller pA
telefax39271525(9-16 )

Ucllanclsredaktor:
tove Ltnd lversen
Kulturredaktor:Anders Raahauge
Kronikredaktsr:
Nils GunderHansen
Red. p6tagersig intetansvarfor
uopfordretindsendtemanuskripter.

Og hunfPdte sin sQn,den
fqrstefBdte, og svqbte ham og
lagde ham i en krybbe.
Julens budskab her illustreret
af Esben Hanefelt Kristensen.

I

I

I
taria I

nen, I
rdI
eat
I
,ntn-

\

=f,

som

tnav-

/

J

(
\

-l
n.
gger i
l-og
rnbe6r, nkr
ialmer
.mener siges

Jeshuajoshia,dvs.Jesus
skalfrelse.
Detteville haveveret tilstrekkeligt,dersomHerrens
engelsopgaveblot havde
vieret at afdrykkeforbindelsenmellem navnetJeshuaog
detssprogligebetydning.I givet fald kunnemantolke eng\ensord som udtryk for, at Jesusskullev&re en politisk
frelser,der ville gi til kamp
mod den romerskebesattelsesmagt.
Tilfpjelsennfra syndoer
derfor vigtig. Den preciserer
nemlig,hvori Jesufrelsergerning bestflr.Arten af den frelse,Jesusbringer,er allerede
angiveti forklaringenpfl hans
navni 1,21.Syndstilgivelsen
er et tema,hanflere gange
vendertilbagetil (f.eks.9,18;20,28;26,28).Men det,der
1,21,
sigesom Jesus-navneti
smitterogsi af pi, hvadder
ellersfortrlles om Jesuperson i evangeliet.

Bibelske navne
og Yorenavne
Mangeaf de navne,vi bruger
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i dag,er bibelskenavneog
vningir tilbagetil bibelskeperso3 overner. Det er ikke altid, vi tren;uker pAdet. I almindelighed
r kort
tanker vi heller ikke pi, at de
ngeliaf vore navne,som f.eks.har
qlgel- ' en hebraiskeoprindelse,har
elsefra _ _enbetydning.Det har hebraiskenavnenemlig.
tal
Tag f.eks.efternavnene
lebraHansgnog Jensenog Jansen
de et
PersonnavneoqJohannesen.
(Jesu
n6 Hansog Jensog Jangir
bet >at
Via-latin
tilbagetil Johanne-s.
som
og grask gir navnetJohannes
tilbagetil det hebraiskeJoitt,

chanan.Det bestir af to dele:
sidstedel, chanan,er et verv&re
bum,der betyder>>at
nidig<.Fprstedel,Jo,er en
forkortetform af Gudshellige
navnJHWH. som i bibeloversrettelser
undertidengengives
med HERREN,andregange
medJahve(f.eks.2 Mos 3,15;
6,3).Jochananbetyderaltsfl:
>>Herren
er nfldig<.
De der brereret si almindeligt navnsomf.eks.Hansen,
dvs.sonaf Hans,behoverikke at vaerekedeaf det! For
hvem har ikke brug for, at
Herrener nfldig?
Eller et andeteksempel:
NavnetMichael er ogsflet
hebraisknavn.Det bestir af
tre led: Mi, der betyder
>>Hvem<<,
cha,der betyder
>>som<<,
el, detbetyder>Gud<.
Alts6:>>Hvem-er-som-G
ud?<
Vedat give et barndettenavn,

har frommejoder givetudtryk
for derestak og undren,ndr
Skaberenhar ladetdem ffl et
barn.
Vorenavneminderos om hvis vi da vil overvejederes
betydning- at vi haren historie, der er knyttettil personnavne.somfindesi denbibelskehistorie.Uansethvordanskede lyder.
Overvej: betydningenaf
nogleaf de bibelskenavne,
som stadiger populare og
brugesaf os i dag.Find frem
til de bibelskepersoner,der
bar navnet.

Hvorfor ikke
heddeJesus?
Undernordiskehimmelstrgg
undrerman sig over,at en nulevendepersonkan kaldesJesus.Men deter der en del.der

hedderi dag,ikke mindsti
Spanien,Portugalog Sydamerika.F6rsthar man brugt
Jesus-navnet
eftermodellen:
x af Jesus(f.eks.Theresiade
Jestis).Det sketei senmiddelalderen.Hermeder angivet
barnetstilhorsforholdtil Jesus.Senereer Jesusnavnet
blevetalmindeligtpersonnavn,hovedsageligt
i visse
katolskelande.
Men andrestederindgir
Jesus-havnet
somdel af personnavnet.Det er smukfromhed,der kommertil udtryk i
eksempelvisf6lgendellavne:
Jesutjener;Jesufryd; Jesu
ven;Jesublomst;Jesuskat;
Jesukrerlighed;Jesuslyser;
Jesussejrer;Jesuser opstflet.
Overvej:hvadvil forreldre
sige,nir de giver deresbprn
sfldannenavne.
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Barabbas- rlveren der blevfrigivet i stedetfor Jesus
.r
t
hedderi den nye bibeloversettelse
JesusBarabbas.I nvtb
ket kapitelhosMatthreussigesdet?

i
I

-i

I

i

i
i
I
I
I

a

Det rigtige svar:

Indsendt af:
Navn:
Adresse:
Alle kuponer - mindst otte af de tolv - indsendessamlet i en kuvert til Kristeligt
Dagblad,Fanogade15,2100Kbh. O inden 31.12.L994.
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