
Anmeldelse - Lad verden ej ...

af Ole Juul

Tidligere sognepræst Villy Klit-Johansen har i slipstrømmen af debatten om dåbsritualet
udgivet en lille pamflet med artikler om dåb og dåbssyn. Nogle af artiklerne har været
udgivet  tidligere i  forskellige sammenhænge, andre er nye og skrevet  til  formålet:  at
belyse  og  begrunde  en  dåbspraksis,  der  fastholder  dåben  som et  sakramente,  men
samtidigt holder den gældende barnedåbsdåbspraksis fri af  enhver tænkelig form for
sakramentalisme (at dåben virker uafhængigt af Guds ord og troen).

Skønt pamflettens titel  er hentet  fra Brorsons  salme ”Her kommer,  Jesus,  dine små”
(DDS 123),  hvor vers 7 i  adskillige kirker bliver sunget umiddelbart efter den fælles
afsigelse  af  Trosbekendelsen/Dåbspagten,  er  hovedanliggendet  i  samtlige  tekster
Grundtvig Classic.

I  den første  artikel  ”Lad verden ej…” redegør Klit-Johansen for det,  der  er  det  helt
afgørende og grundlæggende i dåben, dåbspagten, ”det lille ord af Vor Herres egen
mund”. Dåbens pagt, der består af Trosbekendelsen, Fadervor og Fredslysningen er det
personlige forhold, som den treenige Gud opretter med et menneske i dåben, eller som
det hedder senere i pamfletten, ”en urokkelig aftale om, at Guds kærlighed gælder mig”
(p.29).

Det er helt afgørende for Klit-Johansen et pointere, at dåben ligger forud for Skriften,
altså at dåben har været praktiseret før udfærdigelsen af skrifterne i Det Nye Testamente,
hvorfor dåbspagten i Grundtvigs forstand ikke er udledt af Skriften.

Dåbspagten er altså, som jeg læser Klit-Johansens udlægning af Grundtvigs ”mageløse
opdagelse”,  forudsætningen  for  den  sande  dåb,  "sætningen"  eller  "ordene",  der  går
forud. Virkningen fordrer ingen melleminstans i  skikkelse af en præst eller den rette
teologi.  Den  er  alene  Guds  ord  til  barnet  gennem  Kristus,  som  i  tilspørgslen  i
Trosbekendelsen, i Fadervor og i Fredslysningen er til stede og nærværende med sin
Ånd i dåbshandlingen.

”Livsordet”  er  Kristus.  Men  for  at  det  forstås,  fordres  en  oplysning  af  den
tilstedeværende præst, der giver ”Lysordet”, dels i den forudgående dåbssamtale og –
forklaring, dels i forkyndelsen i gudstjenesten. Præsten er altså ingen "shaman" eller den,
der  udvirker  dåbens  betydning,  men alene  den,  der  af  menigheden  er  kaldet  til  at
gennemføre  den  sakramentale  handling.  Bønnen  bedes  af  Jesus  gennem  den,  ”der
lægger stemme og hånd til” (p.16)



Det er ligeledes afgørende for forfatteren, der i de små artikler ofte vender tilbage til
egne erfaringer (et eksempel hvor et dåbsbarn på en tre-fire måneder mimer med på
Forsagelsen  og  Trosbekendelsen  vækker  mildt  sagt  nogen  undren  hos  læseren)  i
gudstjenesten, at pointere at dåben er et sakramente. Det turde være indlysende i den
evangelisk-luthersk  kontekst,  men  Klit-Johansen  gør  med  efterdønningerne  af
dåbsdebatten gældende, at mangen en dåb i folkekirken er gjort, hvad han selv kalder
”a-sakramental”.

Med andre ord:  Det er præsterne og teologerne,  der ved at  lægge hovedvægten på
forkyndelsen kommer til at herske over menighedens tro, hvorved ”menigmand under
den a-sakramentale teologis regimente får svært ved at finde fast grund under fødderne”
(p.21).

Dåben forstået og troet som et sakramente betyder ganske enkelt, at Gud bruger dåben
til at formidle sin nåde til sit skabte menneskebarn. Dåben er meget mere end et "tegn".
Dåben er en pagt, Herrens ord til barnet, der er så gennemgribende for et menneske, at
man med rette kan tale om en "genfødsel".

Hvoraf kommer troen da? Her er det, at man under læsningen uvægerligt kommer til at
stille teksten nogle spørgsmål, som bestemt ikke er nye, men som er de spørgsmål, der
stilles til Grundtvigs udlægning og forståelse af et menneskes kristentro. ”Kristen tro er et
personligt forhold mellem et menneske og Gud, et forhold som Gud oprettet” (p.25).
Altså  er  det  Gud,  der  gennem Kristus,  der  er  nærværende  med sine  ord  i  dåben,
udvirker  troen.  Troen  skænkes  et  menneske  i  dåben,  og  er  ikke  en  gerning  eller
præstation.

Dog medgiver Klit-Johansen i sin udlægning af en luthersk-grundtvigs dåbslære, at ”troen
kan falde i søvn, den kan måske dø af mangel på næring, og et menneske kan bevidst
frasige sig troen” (p.26). Her er så kun ét at gøre: At vende tilbage til dåbspagten og stole
på den. Men hvad hvis et menneske som voksen bevidst og uden at ryste på stemmen
frasiger sig troen og derfor ikke vil vende tilbage til kultstedet, til døbefont og dåbspagt?
Er det menneske da fortabt? Se, det aspekt af debatten forholder Klit-Johansen sig ikke
til på samme måde, som han grundigt og pædagogisk forholder sig til pagtforståelsen.
Eller er det i virkeligheden sådan, at fortabelsen ikke er en mulighed, når først "ordene"
ved dåben er talt? Men hvad så med det menneske, for hvem ordene ikke bliver talt? 

Klit-Johansen har været omkring i de nordiske lande for at undersøge dåbsritualerne dér.
Ikke mindst det svenske dåbsritual får en hård medfart af forfatteren. Med god grund.
Og sluttelig kan Klit-Johansen i dette afsnit med tilfredshed konstatere, at dåbsritualet i
folkekirken har bevaret det væsentlige fra apostelkirken og reformationen.

Det skal dog ikke afholde Klit-Johansen fra at opstille sit eget "ønske-dåbsritual". Her er
tydeliggjort,  hvad  der  er  hans  ærinde.  I  stedet  for  læsningen  af  det,  vi  kalder
Missionsbefalingen  (Matthæusevangeliet  kap.28,  v.18-20)  vil  Klit-Johansen  gerne,  at



præsten læser om Jesu dåb (Mathæusevangeliet kap.3, v.13-17). Begrundelsen er, at det
”nok er det nærmeste, vi i Det Nye Testamente kommer til en beretning om dåbens
indstiftelse”  (p.33).  Det  kan  måske  være  rigtigt  nok,  men  ordet  ”nok”  svækker
begrundelsen. Så hvorfor ikke holde fast i Missionsbefalingen?

Den anden væsentlige ændring er, at Fadervor flyttes til lige efter læsningerne fra Det
Nye  Testamente.  Denne  flytning  er  naturligvis  begrundet  i,  at  til  dåbspagten  hører
Fadervor.  Som  sådan  er  det  til  at  forstå.  Men  Fadervor  bliver  så  ikke  længere
forældrenes/faddernes/menighedens  bøn  for  barnet.  Det  svækker  det  fællesskab,  der
opstår under dåben.

Summa Summarum: Villy Klit-Johansens lille pamflet er bestemt læsværdig, hvis man
går efter at blive klogere på, hvordan dåbsritualet er "skruet sammen". Der stilles kritiske
spørgsmål til Luthers og reformationens dåbsteologi ud fra en grundtvigsk forståelse. Det
er oplysende, men det lukker sig lidt om sig selv. Og sådan er det jo, når man som Klit-
Johansen med Grundtvig går "all in".
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