
Anmeldelse af  dåbsfolder

af  Villy Klit-Johansen
Antallet - og andelen - af  børn, der bliver døbt, er faldende. Det har fået "kirken" til at tage
forskellige  initiativer.  Forlaget  Eksistensen  har  fx  udgivet  et  magasin  forfattet  af  Lars
Nymark Heilesen og Louise Højlund, med titlen Ingen kan bære sig selv. Det er trykt på glittet
papir og har flot layout og gode fotos, der både understøtter teksten og i nogle tilfælde
tilføjer perspektiver. Undertitlen er: "Tanker om dåb, tro og liv". Målgruppen fremgår af
bagsideteksten: Til jer, der planlægger eller overvejer dåb.

En sådan udgivelse må hilses velkommen. Målet med Ingen kan bære sig selv synes at være at
gøre dåben spiselig for moderne forældre. Man tilstræber tydeligvis ikke at fremstille læren
om dåben katekismusagtigt eller dogmatisk fyldestgørende, men netop at dele tanker om tro
og liv med dem, der overvejer dåb.  

Magasinet rummer 11 opslag. Ikke alle opslag har direkte relation til dåbsritualet, hvilket er
naturligt,  når man vil  sætte dåben ind i  en større sammenhæng. Dels den menneskelige
erfaring  af  liv  og  død,  afhængighed  af  noget  større,  glæde,  sorg  og  skyld.  Og  dels
sammenhængen med menigheden og den kristelige oplæring i hjem og kirke. Også det rent
praktiske omkring det at arrangere dåb er med.

Den større sammenhæng, dåben sættes ind i, er behandlet på forbilledlig vis. Hvad angår
den menneskelige erfaring er der gode indsigter og formuleringer. For blot at nævne nogle
få: ”Vi er alle afhængige af  andre, der bærer med på vores liv.” (s. 2). ”Livet igennem er vi
afhængige af  det, vi får givet.” (s. 21). ”Håb må der til. Og vi ønsker, at vore børn bliver
håbefulde og tillidsfulde.   ”Det,  der sker i  kirken, kan give os det livsmod, der skal til  i
verden.” (s. 15). Gertrud, journalist, Nørrebro, skriver om det at være fadder: ”Hvis man vil
spille en rolle, så skal man stille sig et sted, hvor man er synlig, og der holde en dør åben ind
til et sted, der er fyldt med kærlighed og tillid.” Godt sagt! 

Jeg burde nævne flere af  de positive ting, jeg har glædet mig over, men nøjes med at nævne,
at det er godt, at småbørnsforældres faktiske spørgsmål tages op, såsom spørgsmålet om at
svare for sit barn og træffe valg på sit barns vegne. Den korte, men gode behandling af
dette spørgsmål er egnet til at sætte tanker i gang.

Magasinet  må kunne bruges som grundlag for studiekredse for dåbsforældre (hvis  man
ellers kan forestille sig, at dåbsforældre har tid til det) eller måske for bedsteforældre eller
andre interesserede. Man må håbe, at det i det mindste bliver læst. 



D E T  T E O L O G I S K E  I N D H O L D

Når det kommer til det teologiske, har jeg flere forbehold. Indholdet stritter i forskellige
retninger. Nogle formuleringer er gedigent kristelige, mens andre er enten almenreligiøse
eller teologisk tvivlsomme.

Til de almenreligiøse hører de steder, hvor der tales om tro, uden at det bliver klart, hvem
eller hvad troen retter sig imod og er afhængig af. Det gælder det spørgsmål, der stilles på s.
6: ”Hvordan får dit barn mulighed for at tro?”

Jeg har det ikke så godt med, at kirken omtales som et sted, hvor nogen holder troen i live
(s. 17). Det er teologisk uholdbart. Det er Guds ord, der holder troen i live, ikke mennesker,
og kirken er stedet, hvor Guds ord lyder. Efter min smag tales der i det hele taget lidt for
meget om tro. Man kan blive helt svimmel af  al den tro.

Til  de  teologisk  tvivlsomme  steder  hører  nogle  formuleringer  på  de  første  sider:
”Dåben fortæller, at Gud vil bære med lige meget hvad der sker”, ”I dåben får du at vide, at
du er omfattet af  en kærlighed, der er større end alt andet. Du er Guds barn.” og: ”Slægt
efter slægt er blevet døbt der og har fået at vide, at de er forbundet med en Gud, der … Det
fortæller dåben.”

Det med at ”dåben fortæller”, og ”vi får at vide” er alt for svagt. Skaber man med denne
indledning ikke det indtryk, at dåben er en information om noget, som man faktisk allerede
er blevet informeret om, når man har læst dette magasin?

Men så ånder man lettet op, når man på s. 7 læser et citat fra Johannesevangeliet kap. 3, v. 7:
”I må fødes påny”, og citatet følges op med ord af  sognepræst Jesper Stange: "Ved dåben
suppleres alle de forestillinger, vi gør os om Gud, med et forhold til Gud. Et forhold er
væsentligere end selv de mest dybsindige forestillinger". Det er godt sagt. Dåbspagten er jo
den personlige nådepagt, som Gud opretter med et menneske, for nu at sige det med ord
fra traditionen.

Man kan sige, at dåbsfolderen er en pose med blandede bolcher. Side 7:

De tre håndfulde vand er bølger. Noget skyller væk og mister sin magt, nyt kommer til. Som Jesus
døde og blev begravet og stod op til evigt liv. Dåbsritualet har det mønster. Dåben skal minde os om,
at vi altid kan sætte vores lid til, at Jesus' død gør en forskel for os.

Det er et forsøg på at bruge en fin metafor, men er meningen helt klar? Men det gør godt
under behandlingen af  Fadervor at læse:

Her siges elementære og vigtige ting, og vi behøver ikke lede efter ord. Vi har fået dem. Og kan give
dem videre.

Lidt mere utydeligt er det, der står på side 7: Dåb er mere end vand. Dåb sker, når ord og
vand sættes sammen.” Ja, men er det hvilke som helst ord, der gør dåben til dåb? Er det ikke
Ordet med stort O?



Det er til gengæld gedigen kristendom, der udtrykkes på side 13:

I overvejelsen om dåb er der tro. // I den åbenhed, man kommer op til døbefonten med, er der
tro. // I ønsket om at træde ind i kirken med sit barn er der tro. // Tro er først og fremmest
noget, man får. Tro er ikke noget, man har, ligesom man har briller og meninger.

Det kan man kun sige amen til. Men andre steder tales der, som sagt, noget anderledes om
tro. 

Ærlig talt generer det mig, at forfatterne har byttet om på rækkefølgen af  dåbspagten og
dåbshandlingen. Hvorfor gør de dog det? I ritualet er rækkefølgen tro og dåb. Det samme er
tilfældet i Grundtvigs salmer. Måske er det mig, der er alt for stærkt præget af  Grundtvigs
dåbspagtsteologi.  Det mener jeg nu ikke,  for den er teologisk set aldeles overbevisende,
fordi den ikke bringer noget nyt til torvs, men blot forholder sig til dåben selv. Derfor har
jeg lidt svært ved at forstå, at de på den måde næsten øver vold mod ritualet.

Måske burde forlaget supplere denne udgivelse med en, der fremstiller dåben mere ritual-
nært, enkelt og klart. 

Det må dog indrømmes, at ritualets led faktisk ligger bagved magasinets tekst. Det meste
kommer med:  Dåbsbefalingen,  dåbshandlingen,  Fadervor,  Dåbspagten i  snæver forstand
(Forsagelsen og Trosbekendelsen) og faddertiltalen.

Derfor  er  det  overraskende,  at  der  sluttes  med  Den  aronitiske  Velsignelse,  den
gammeltestamentlige, som vi kender fra gudstjenestens slutning. Der står, at ”ved barnedåb
velsignes  barnet  efter  dåben”.  Ja,  barnet  velsignes,  men  ikke  med  Den  aronitiske
Velsignelse. 

Herrens velsignelse ved dåbens afslutning lyder og har altid lydt: ”Fred være med dig!” Det
var den hilsen fra den opstandne Herre, som det hele begyndte med. Den er begyndelsen på
den kristne menighed og gudstjeneste. Bogstaveligt: Den første søndag efter påske fandt i
Jerusalem historiens første kristne gudstjeneste sted. Og det er de ord, det nye liv som Guds
barn begynder med for den enkelte. Præsten lægger endda hånden på den døbtes hoved,
mens velsignelsen siges.

Det er den velsignelse, der hentydes til i salmeverset:

Det fredens ord ved dåbens bad / den bange sjæl gør barneglad, / det fredens ord hver Herrens
dag / gør rolig midt i våbenbrag.

K O N K L U S I O N

Som det er fremgået, er det meste med, men det er godt pakket ind i ”tanker om tro og liv”.
Er  denne  indpakning  nødvendig  for  at  nå  de  noksom  bekendte  moderne  mennesker?
Måske. For den ikke meget vidende, men åbent spørgende, kan magasinet måske være en
indgang til dåben og kirken. Det skal nu prøves af  i den praktiske virkelighed. 



Men lad det være nok. Læs selv! Forfatterne fortjener tak og påskønnelse for deres forsøg
på at række ud til tidens småbørnsforældre, der generelt ikke ved meget om kristendom. Det
burde  vi  alle  blive  bedre  til.  De  og  forlaget  har  på  mange  måder  gjort  et  godt  stykke
formidlingsarbejde. Men da det dog er dåben, forfatterne har sat sig for at formidle, må
deres tekst også bedømmes på, hvad den faktisk siger om dåben. Det har jeg forsøgt. Vel
vidende, at det er lettere at kritisere et produkt end at skabe det. 

Endelig: Når vi har gjort det, vi skal og kan, i kraft af  den fantasi og pædagogiske snilde, vi
måtte være begavet med, bør vi stille os selv og hinanden det spørgsmål, om dåben til at
tilhøre den korsfæstede og opstandne Herre, Jesus Kristus, ikke i sig selv har styrke til at
sætte sig igennem. Det tror jeg, den har. Dåben kan, i modsætning til mennesker, godt bære
sig selv, og mon der ikke altid vil være mennesker, der har behov for at få givet troen, håbet,
freden, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv som gratis Guds gaver? Og
mon ikke de ved, hvor de skal gå hen?

 

INGEN KAN BÆRE SIG SELV
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