
Her kommer, Jesus, dine små

af Mikkel Tode
I forbindelse med mit indlæg om dyrkelse af fællesskabet i det sidste nummer af  Nyt
Babel,  skrev  nogen,  at  det  var  spøjst,  at  jeg  kunne  forsvare  ortodoksi  i  forhold  til
nadverritualet, og samtidig fortælle om, hvordan jeg selv deltog i nadveren som niårig
(og altså endnu ikke konfirmeret), da dette at lade ukonfirmerede komme til Herrens
bord ifølge samme er at regne for en uskik. Det er jeg uenig i.

Jeg forestiller mig, at anklagen udspringer af 1 Kor 11,27, hvor Paulus siger, at den, der
spiser  Herrens brød eller  drikker hans blod på en uværdig måde,  forsynder sig mod
Herrens legeme og blod og derfor spiser og drikker sig en dom til. Og spørgsmålet bliver
så, hvorvidt børn og andre ukonfirmerede går til sakramentet på en uværdig måde.

At gå uværdig til Herrens bord vil sige, at man går dertil uden tro. Det er, som Luther
siger, ikke sakramenterne i sig selv, der retfærdiggør et menneske, men troen på dem. Og
derfor er det også vigtigt for Luther at fastholde, at spædbørn har tro, når de kommer til
dåben. Luther har nemlig set, at børn er rigtige mennesker på lige vilkår med os andre.
Og  det  vil  sige,  at  børn  også  er  rigtige  syndere,  og  som sådanne  trænger  til  Guds
tilgivelse.

Hvis et spædbarn, fuldkommen hjælpeløst som det er, har tro nok til at modtage dåben,
så har et barn vel også tro nok til at gå til alters, selvom det ikke er konfirmeret. For hos
et ufornuftigt barn, der er blindt for dogmatik og skik og brug, hvad er det så andet end
en karsk og uforfærdet tro, der driver dem op til alterskranken?

Derfor siger Vorherre da også, at Guds rige hører de små til, og at den, der ikke tager
imod det lige som et lille barn, slet ikke kommer ind i det. Han siger det jo netop ikke,
fordi børn er særligt fromme eller specielt gode mennesker. Tværtimod ved vi, at noget
af det første børn gør, når de har lært at tale – og når de har lært af os voksne, hvordan
man bærer sig ad i denne verden – det er at lyve og bortforklare osv. Han siger sådan,
fordi børnene i al deres umiddelbarhed og blinde tro er i stand til at tage imod på en helt
anden måde end os voksne, der så ofte lader vores egen farisæiske fromhed og vores
store grødhoveder stå i vejen for at gå ad den snævre port.

Det mener jeg er det første og det væsentligste. Men der er også konfirmationsaspektet.
For holdningen til hele spørgsmålet kommer naturligvis også an på, hvad man regner
konfirmationen for.  Jeg er selv stødt på den forståelse,  både blandt konfirmander og
andet godtfolk, at konfirmationen er den enkeltes ”ja til Gud,” og at trosbekendelsen er
den kontrakt,  man  skal  indgå med ham.  Men konfirmationen er  lige omvendt  Guds
bekræftelse af det ja, han allerede har givet den enkelte i dåben. Derfor hedder det også i



konfirmationsvelsignelsen: ”Den treenige Gud, som har antaget  dig til  sit  barn i  den
hellige dåb, og gjort dig til arving til det evige liv, han opholde dig i din dåbs nåde indtil
din sidste stund, han give dig bestandighed i din tro, din sjæl til salighed!”

Konfirmationen er bekræftelsen af dåbens nåde fra Guds side –ikke fra vores. For vi er
slet ikke herrer over nåden, og intet menneske kan rykke os ud af det ja af Gud Faders
egen mund, som rungede under hvælvet ved dåben. Lige så vel som ingen ved sin egen
fromhed kan rykke sig tættere på Gud og sætte sig øverst ved bordet. For som bekendt
kan det ske, at der er indbudt en, der er fornemmere end du. Og derfor har børnene også
deres  plads  ved det  dækkede alterbord.  Der  kræves  ingen konfirmation.  Der  kræves
ingen fromhed. Der kræves barnetro, og på det punkt er børnene fornemmere end os alle
sammen.


	Her kommer, Jesus, dine små
	af Mikkel Tode


