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af Nana Hauge
For os, der er født ind i en kristen kultur, tror jeg det er umuligt at forestille os hvilket
drama, hvilken livsomvæltning,  hvilken nyskabelse dåben har været  for mennesker  i
antikken. Hvor vi i dag primært ser dåben som en bekræftelse på noget, vi allerede har
eller lever i, var det på ingen måde tilfældet for de mennesker, der oplevede at blive
døbt for 2000 år siden. For dem var dåben virkelig en total forvandling af deres liv. At
blive døbt var at indtræde i en hel ny virkelighed, der betød at man i store træk måtte
lægge alt det bag sig, man hidtil havde kendt til og leve på en helt anden måde, end
man før havde kendt til.  Vi aner det, når vi i Det Nye Testamente læser de mange
passager om at gå fra liv til død og fra lys til mørke, og om at iklæde sig lyset og blive
genfødt som et nyt menneske.

At blive døbt var heller ikke så lige til. Før man kunne indtræde i dette nye liv måtte der
forberedelse til. Man måtte først være med i det nye fællesskab som katekumen – dvs
man kunne kun deltage i noget af messen. Man havde fx ikke adgang til at deltage i
nadveren og sådan kunne der gå mange år, hvor man forberedte sig på at blive kristen
ved at blive vant til det kristne liv og den nye og helt anderledes etik, det kristne liv
indebar. Først når man var blevet vant til den nye livsform med denne altomvæltende
nye etik og med frelseshistorien, kunne man blive døbt. Først når man kendte historien
om, hvordan alle mænd og kvinder engang trællede i dødens og djævelens og alle onde
ånders fængsel, og om hvordan Kristus havde sat disse fangne fri, da han med sin død
og opstandelse styrtede helvedes porte, besejrede døden og synden og trak de fangne ud
af dødens og syndens garn, først da kunne man blive døbt. Alt det fik man nu del i, idet
ens krop blev sænket ned i dåbens vand. Man fik nu del i den nye menneskehed, som
Kristus havde skabt ved sit offer og sin sejr. Et nyt liv, hvor man ikke var i de onde
magters vold, men hvor man var i Kristi hånd og havde del i hans sejr over mørke og
død.

Dåben fandt efter oldkirkelig skik sted påskenat. Her blev dåbskandidaterne – mænd,
kvinder og børn, ofte hele familier sammen – klædt af i halvmørket og under forsagelser,
velsignelser og bøn, dykket ned under vandet tre gange af præst eller biskop. Herefter
blev de døbte iklædt hvide gevandter, og nu kunne de gå ind i kirken og deltage i hele
messen og nadveren for første gang.

Den døbte var nu befriet for alle de onde kræfter der var på spil i verden. Nu begyndte
det nye liv, og dette nye liv kom virkelig til at forandre verden, som man kendte den.
Troen på Kristi sejr over døden kom til at omforme antikkens rå samfund, transformere
det til den civilisation med respekt for menneskelivet, med ligeværd mellem kønnene,



med omsorg for de svage og syge og fattige, alt sammen noget, som vi den dag i dag
lever i efterdønningerne af.

Vi fornemmer også dåbens drama i Det Nye Testamentes mange beretninger om Jesu
uddrivelse af onde ånder. Fortællingerne skal vise, at Jesus har magt over disse ånder. At
han er ypperstepræst, den af Gud udvalgte, og at nok står verden i den ondes og dødens
magt, men her er der en, der kan nedkæmpe ondskab og død. Dæmonuddrivelserne i
Det Nye Testamente afspejler uden tvivl forsagelserne af djævelen ved dåben.

På trods af mange hundrede års diskussioner om dette dåbsritual og stadige ønsker om 
at modernisere det, så vi ikke har forsagelsen af djævelen med, har vi endnu i vores 
danske dåbsritual bevaret forsagelsen, der sammen med korstegnelsen er en uddrivelse 
af djævelen. Som det hedder:

Gudsfingrene grande
slog kors for din pande,
Guds Enbårnes røst
slog kors for dit bryst,
thi skal ingen djævel dig skade

I sin form er vores dåbsritual og ikke mindst Grundtvigs salme dermed tro overfor og
afspejler oldkirkens dåbspraksis.  Forsagelsen understreger dåben som en befrielse fra
denne verdens mørke magter, som den overgang fra død og mørke og djævel til liv og
lys, som dåben nu engang er. Forsagelsen understreger, at den døbte er gået fra at være
blot menneske i en forvirret verden, kejserens (denne verdens magters) undersåt, til at
være Guds barn.

Det er rigtigt, at den forvandling, der sker i dåben: at mennesket bliver Guds barn, et
helt nyt menneske, og at et menneske er helt fortabt, overladt til denne verdens magter
uden dåben, godt kunne fremgå klarere af dåbsritualet, som det ser ud nu. Her kunne
man hente inspiration i fx Romerkirkens dåbsritual, hvor flere elementer i ritualet peger
på denne forvandling. Fx iklædning af dåbskjolen efter dåben, salving og lystænding, at
man  venter  med  barnet  ved  indgangen  til  kirken  mm.  Man  kunne  også  inddrage
Romerbrevet 6 om forvandlingen, der sker i Kristus ved dåben.

Så ja tak til et dåbsritual der tydeliggør den skelsættende omvæltning, dåben er. 
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