Af Kai \iar-Hansen

Sådan set 20/1-89
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Herrener

nfrdig

MIN FAR HED HANSEN,
min mors pigenavn er
Kjar. Jeg fik beggenavne
somlille, mensenere)k6bfs" jegenbindestreg
ogsatte mit Hansen-navnlidt i
skygen. Men efter at jeg
har lert lidt hebraisk, er
jeg ikke sAked af mit Hansen-navn.Jeg har nemlig
brug for det, som dette
navnudtrykker.
Hansen. Son af Hans.
Det Mer
peredansk.
Egentlig er Hans en kortform af Johannesog Johan.MednavnetJohannes
er vi indei denbibelskeverden.Mit Hansen-navn
kan
fOrestilbagetil det bibelske
navn Johannes. PA hebraisk hedder det Jochanan. Og det har en betydning nemlig:Herrener n6dig! Eller: Herren har
handletnAdigt!
Herren er nAdig!Det er,
hvad Hansen-navnetforkynder.JensogJensen96r
i owigt det samme.For det
kanogsAfgrestilbagetilJohannes.Om vi er klar over
det eller ej, om vi kan li' det
eller ej, sfi rpber vi gennem
mangeaf vore navne,at vi
ikke blot har en kristen historie men ogs6, at vore
navneharjgdiskerodder.
Stadig er det s6dan,at
efternavnetJensentopper,
og Hansenkommerind pE
en flot tredjeplads,mens
Nielsenkiler sig ind pi andenpladsen blandt vore
hppigst benyttede efternavneher i landet.
SA nUS den almindelige
danske husmor bliver tiltalt elleromtalt medet "fnr
Jensenuaf politikere eller
forbrugerrAdet, skal hun
ikke vere se ked af det.
Medsit navnfortaller hun,
hvem den levendeGud er,
og hvordan han handler.
OguAmod pensoneridag,
somberer navne,der lyder
pareclanske.
Mange af de hebraiske
navnehar mening.Undertiden er de bibelsle navnes
betydning forklaret i en
fodnote i vores bibel. Og
selv om vi mAskeikke til
daglig gA" og filosoferer
over betydningenaf vores
navne,har de ogsAofte en
mening.Det er jo egentlig

trist, hvis man hedder
Hansen eller Jensen og sAi
gwigt blaser p6, at Gud er
nidig. Det bliver selvfglgelig ikke meget bedre, hvis
man heddder noget helt andet.
Op gennem middelalderen var Johannes det mest
almindelige mandsnavn i
den germanske kristenhed.
Opi i vort land. Ikke sf,
underligt, nAr der bide var
en Johannes D^ber, og en
apostel Johannes at opkalde den nyfOdte unge efter.
Og slet ikke underligt, hvis
foraldrene var overbeviste
om, at denne deres dejlige
unge var en synder. Det er
nemligkun dem,derved,at
der er noget, der hedder
synd, der har brug for en
nf,digGud.
OG SA ER DER en rakke
sammens&tninger i ord,
som indeholder navnet
Hans. Der er Klodshans.
S6dan er jeg jo ogs6.Nogle
gange gfu det "bareu ud
over mig selv, andre gange
fer det skrebnesvangre
konsekvenser for mit medmenneske, nAr jeg klodser i
det. Jeg er en Pralhans,
som alt for ofte tager eeren
fra Gud. Jeg er en SmalItans, som lukker min pengepung og mit hjerte for
dem, der er i nod. Men den
stdrste Dumrian - Jan kan
nemlig ogsi f6res tilbage til
Johannes - er jeg dog, hvis
jeg tror, at den n6dige Gud
vil tage livet fra mig.
Herren er nf,dig og rig pA
barmhjertighed. Han kan
li'os forJesu skyld.
Jeg kan godt li', at jeg
hedder Hansen. For jeg tpr
ikke leve mit liv eller dO
min dod uden denne nAde.

