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Tre liturgiske rapporter er udsendt. Rapporten om dåb og nadver gør meget ud af at forklare Luthers
og andre autoriteters syn på dåben. Til gengæld gør den kun lidt ud af at se på folkekirkens
dåbsritual, skønt det dog er dåbsritualet, der fortjener at være til debat, nok så meget som dåben
selv.
Det autoriserede dåbsritual af 1992 giver ikke ordentlig besked om dåben. Det hedder i ritualet, at
Gud ved sin enbårne Søn "har givet os den hellige dåb", uden at vi hører hvordan. Matt. 28,19-20
handler ikke om den kristne dåbs indstiftelse, men derimod om disciplenes pligt til at holde en
allerede indarbejdet dåbspraksis i hævd.
Den ubefæstede dåbsgæst må få det indtryk, at det er Jesus Kristus selv, der har introduceret dåben
som hellig handling. Det autoriserede dåbsritual fortier nemlig ganske, at den kristne dåb står på
skuldrene af en førkristen dåb. Og dette på trods af, at evangelierne med stort eftertryk fortæller, at
Jesus indledte sit virke som Guds Søn på jord med at lade sig døbe ved Johannes Døber!
Er Jesu dåb virkelig uden relevans for indholdet af den kristne dåb? Det mener dåbsritualets
ophavsmænd. Det mener det liturgiske fagudvalg tilsyneladende også, idet udvalgets rapport ingen
overvejelser indeholder om Jesu dåb og dens mulige betydning for den kristne dåb.
Ritualets tavshed om Jesu dåb er imidlertid fatal og bevirker, at dåbsritualet langt hen går i
selvsving. I stedet for at pege på frelsen i Jesus Kristus peger ritualet på selve dåbshandlingen og
dens virkninger. Ritualet gør reklame for dåben ved at anprise de ting, som Gud "skænker os" i
dåben.
Det mest fatale er ritualets brug af Mark. 10,13-16 til at fortælle, hvad dåben går ud på. Som
bekendt var det ikke dåbshandlinger, Jesus foretog, da han tog børnene i favn og velsignede dem.
Mark. 10,13-16 kan dog godt bruges som billede på barnets dåb, idet der er noget i evangeliet, der
ligner situationen ved døbefonten. Ved voksendåb er det derimod komplet utroværdigt at bruge
Mark. 10,13-16 som billede på dåben, endsige som udlægning af dåbens betydning.
Fagudvalget har lagt vægt på at forholde sig luthersk til dåben. Desværre har udvalget overset en
blind plet hos Luther, nemlig at hans lille katekismus savner enhver omtale af Jesu dåb.
Når der skal formuleres et nyt ritual, er det ikke nok at være luthersk. Et nyt dåbsritual skal pege på
Jesus Kristus og hans fuldbragte værk. Jeg har et bud på et sådant ritual. Det kan læses i min bog
om dåben (se kap. 11) på adressen www.georganist.dk/daab.html .

