Dåben til eftertanke
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Det var efter en af de dåbssamtaler, hvor mødet med dåbsforældrene ikke lige lykkedes,
og jeg ikke følte, at jeg havde udfyldt min rolle som præst med noget vigtigt på hjerte.
Så kom tanken: måske er det et emne for en studieorlov! Tænk hvis jeg fik mulighed for at
dykke ned i dåben og dens betydning og ikke mindst overveje dåbssamtalen og
forkyndelsen af dåben!
Det fik jeg så – en privilegeret mulighed, som har været til inspiration og overvejelse samt
fordybelse og ro.
I løbet af sommeren 2018 var der i Kristeligt Dagblad lidt skriverier om dåben som frelse
samt om et forsøg med nyt dåbsritual i Lindevang Kirke på Frederiksberg. Og en måneds
tid efter jeg fik beskeden om, at jeg var tildelt studieorloven, begyndte en intens diskussion
i avisens spalter, denne gang affødt af en kronik, hvor Birgitte Kragh Engholm gjorde sig til
talsmand for et ændret dåbsritual. Alt sammen gav det mig stof til eftertanke, for her var
noget af det, jeg gerne ville beskæftige mig med. Og man må sige, jeg var faldet over
noget helt aktuelt, som optager mange.
Noget af det første, jeg kastede mig over, var Christian Thodbergs bog ”Dåben og
dåbsritualets historie”. Han giver en utrolig fin gennemgang af dåbens historie og teologi
med udgangspunkt i dåben i Det nye Testamente og oldkirken. Derefter gør Thodberg
rede for Luthers dåbssyn og dåbsritual, Grundtvigs dåbssyn og hans salmer, der har haft
afgørende betydning for den efterfølgende dåbsteologi. Med udgangspunkt i den historiske
gennemgang peger Thodberg på, at det nugældende ritual er uklart og giver anledning til
vidt forskellige tolkninger, hvilket er en svaghed ved det. En anden svaghed er, at ritualet i
sin tid blev udformet, så det både sætter fromme, krævende præster (Mattæus 28,18-20)
og baptister (Markus 10, 13-16) på plads, og af hensyn til grundtvigianerne har placeret
Fadervor efter dåben. Thodberg savner understregningen fra Luther: at dåbsritualet ikke i
så høj grad skal fastslå kirkens fuldmagt til at døbe, men lade forældrene med deres uro
for barnets fremtid og skæbne motivere dåbens nødvendighed og lade ritualet klart give
udtryk for, hvad Gud gør med barnet i dåben.
Også eksegesen tog jeg fat på ved gennemlæsning af en ældre udgivelse fra Aarhus
universitet: ”Dåben i Det nye Testamente”. Så fint at have tid til at dykke ned i de enkelte
evangelier og breve med fokus på synet på og erfaringen af dåben.
Dér ud over har jeg brugt meget af min tid på at sætte mig ind i og overveje de helt
aktuelle forhold. Tidligere var det de færreste, der satte spørgsmålstegn ved om deres
barn skulle døbes, men i disse år er dåben ikke længere en selvfølge. Nyere
undersøgelser har vist, at dåben skam fylder i bevidstheden hos forældre, for de mener
generelt, de er forpligtede på at træffe et bevidst valg om dåb af deres barn.
Vi er i dag ikke i så høj grad som tidligere bundet af selvfølgelige traditioner og
betydningshorisonter – det være sig familiære, kulturelle, religiøse. Nu er autenticiteten det
vigtigste for alle, den personlige overvejelse og det selvstændige valg, som man kan stå
inde for. Dette gælder også omkring barnedåben. Dåben er noget man bevidst vælger –
eller fravælger – og således kan stå inde for overfor barnet og andre.
Skal vi som kirke og præster give en replik ind i disse overvejelser, og hvordan kan vi i så
fald gøre det? Er vi åbne og tydelige i vores kommunikation omkring dåb de steder, hvor

unge forældre i dag kan finde på at søge oplysninger om barnedåb, når de står overfor
beslutningen? Hvad står der f.eks. på vores hjemmesider? Begrænser det sig til faktaoplysninger om telefonnummer på kirkekontor og præst, valg af dato og navn, eller evner
vi både at oplyse om og indbyde til dåb og give begrundelser for barnedåb, som når de
unge forældre? Nogle kirker sender (eller tager ud med) lykønskning, når et barn er født
med indbydelse til dåb – som medlemspleje hvis en af forældrene er medlem af
Folkekirken. En anden ide kan være at lægge små film på facebook-sider og hjemmesider
og dermed indbyde til og oplyse om dåbens betydning. Og når der har været en dåb, kan
vi så fra kirkens side vise, at vi glæder os over det ved at lægge billede på facebook af
dåbsfamilien (selvfølgelig med deres accept)? Og får vi egentlig udnyttet den fine kontakt
vi har til mange nye forældre gennem den udbredte babysalmesang og også dér tager en
bevidst og åben samtale med forældrene om valget af dåb på deres barns vegne? Vi må
som kirke kunne stå ved, at det at være forældre faktisk er at tage bestemmelser på sit
barns vegne på mange områder, og at det er positivt og godt for ethvert barn at blive
anvist en vej og et fællesskab i den kristne tro.
Spørgsmålet er også: hvordan får vi kommunikeret dåben og forkyndt om dåbens
betydning? – så vi imødegår den udbredte opfattelse blandt unge forældre, at man skal gå
i kirke ofte og tro, at verden er skabt på netop 6 dage for at tro ”rigtigt”. Hvordan
anerkender vi den tro, som jo allerede ligger i dét blot at komme til dåben med sit barn?
Og hvad skal vi gøre for at fortælle, hvad der sker i dåben? Måske skal vi i højere grad
understrege identiteten, det at blive sat ind i noget man ikke selv vælger. Vi bliver døbt,
dåben er en gave, som kun kan tages imod, ikke tages på egen hånd – modsat den
udbredte opfattelse at vi hele tiden skal gøre os fortjent, og at alt er op til os selv. Og vi
skal finde ord for, at dåben er forkyndelsen af tryghed og frelse, visheden om at Gud
bærer og fører også dér, hvor forældrene ikke længere kan være med.
Jeg har i min orlovsperiode særligt beskæftiget mig med dåbssamtalen og overvejet:
Hvordan gør vi som præster dåben meningsfuld i den samtale, vi har med forældrene
inden den planlagte dåb? Hvordan får vi inddraget dåbsbarnets forældre, så det ikke bliver
ene-tale fra præstens side? Hvilke spørgsmål kan vi stille, så dåbsforældrene indbydes til
at dele deres tanker om tro og tvivl, Gud og menneskeliv?
Nogle af vi præster er i det nære møde med vores menighed faktisk ret blufærdige overfor
at tale om tro. Men min erfaring og overbevisning er, at dåbsforældrene egentlig gerne vil
det. Det kommer ikke som en overraskelse, hvis præsten tager det emne op – og hvis ikke
man skal tale med præsten om tro og tvivl, hvem så? Det er ikke alle, der har sprog for tro,
men tankerne er der og kan måske hjælpes på vej til formulering og en smule afklaring.
I dåbssamtalen kan det være betydningsfuldt at slå ned på forskellige steder i dåbsritualet,
formulere det med andre ord og udlægge lidt derud fra, hvorefter man kan spørge ind til,
hvad de tænker. Det kan være at præsentere den aktuelle del af kirkeåret eller en af
søndagens bibeltekster og spørge ind til deres tanker. Man kan som præst også udnytte
muligheden at møde dåbsforældrene i kirkerummet og dermed få foræret en hel del
samtalemuligheder. Man kan også starte i det eksistentielle, spørge ind til det at de nu er
blevet forældre, og hvad det har gjort ved deres indbyrdes forhold og deres tanker. Ud fra
det kommer ofte udsagn, som man kan knytte evangeliet om Guds nærvær og frelse op på.
Og ofte kan samtale omkring disse emner nærme sig en sjælesorgssamtale.
De sidste par år har jeg selv haft glæde af to spørgsmål: - Hvad skal jeres barn have med
fra jer videre i livet, hvilke værdier er vigtige I få givet videre til ham/hende? Til det

spørgsmål bliver der tit sagt: kærlighed, selvtillid, at behandle andre ordentligt. Det taler vi
så lidt om, hvorfor det er vigtigt og hvordan de vil gøre det. Derefter spørger jeg: - Hvad så
fra det kristne og kirkelige univers? Hvad er der dér, som I gerne vil give videre til jeres
barn? Her svares ofte: traditionen og næstekærlighed, men også at være en del af en
større sammenhæng, og at Gud "lissom kommer ind over" el.lign. Alle svar tager jeg
selvfølgelig positivt imod og anerkender som betydningsfulde og knytter tættere sammen
med den kristne tro.
Som flere andre gør jeg også ofte brug af billeder, nogle ”billeder af Gud”, hvor jeg så
beder dåbsforældrene vælge et eller to, som de synes siger noget om, hvordan de
forestiller sig Gud. Det kommer der også ofte en god samtale ud af. Somme tider kan jeg
bruge nogle af disse billeder eller kommentarer i min dåbsprædiken på selve dåbsdagen,
hvilket er en gave. Netop dette bør være en stadig overvejelse for os præster: at lytte efter
forældrenes tanker, holdninger, livssituation m.v. og dér ud fra forberede prædiken og
dåbstale til dåbsdagens gudstjeneste.
Jeg er endnu ikke færdig med at overveje og tydeliggøre min tilgang til forkyndelsen af
dåben, kommunikationen omkring dåben og dåbssamtalen, men jeg har i denne orlov haft
stor glæde af at have god tid til betragtningerne, som forhåbentlig også fører til
bevidstgørelse i situationen samt dygtiggørelse i udførelsen.

