Dåben

Hvorfor dåb?
Ved dåben takker vi Gud for det lille
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vidunder, han har skænket os. Men
samtidig sender vi også Gud en bøn i
dåben.
I dåben lover Gud, at han aldrig vil
forlade os. Lige meget hvad jeres barn
kommer ud for, så vil Gud være med.
Jeres barn vil aldrig være alene, Gud vil
altid stå ved dets side og sige: ”Du skal
ikke være bange, jeg er her.”

Hvorfor dåb?
De allerfleste dåbsforældre vælger at få deres barn døbt, fordi det er tradition. ”Sådan har vi altid gjort i min familie”, er svaret, som jeg oftest får,
når jeg spørger til, hvorfor forældrene har valgt dåb.
Jeg synes, det er en rigtig god tradition at døbe, fordi forældre og familie
derved kan fejre, at der er kommet et medlem mere i familien. Forældrene kan vise, at de nu er kommet igennem de første par måneder og at
de alle har overlevet det. I kirken ser vi også dåben som en god tradition.
Men vi mener også, at det stikker dybere.

Hvad betyder det at blive døbt?
Ved dåben takker vi Gud for det lille vidunder, han har skænket os. Men
samtidig sender vi også Gud en bøn i dåben.
For når vi bliver forældre, så er der sjældent tvivl om, at vi vil gøre alt for
vores børn. Vi vil gøre vores yderste for, at være der for dem, når de har
brug for det. Men det er ikke altid, at vi kan være der. Der vil komme tider
i jeres barns liv, hvor I ikke kan være med, lige meget hvor gerne I ville.
Sådan er livet med børn. Men når I får døbt jeres barn, så sender I en
bøn til Gud, om ikke nok han vil være med jeres barn, der hvor I ikke har
mulighed for det. Og tilbage får I et løfte fra Gud om, at Han vil være med
jeres barn, alle dage indtil verdens ende, som det lyder i ritualet.
Hvor ønskeligt det end kunne være, så betyder dåben ikke, at jeres barn
nødvendigvis vil blive skånet for nogle af livets barske realiteter. Nogle
gange vil det måske endda føles som om, at man er blevet forladt af Gud.
Men I dåben lover Gud, at han aldrig vil forlade os. Lige meget hvad jeres
barn kommer ud for, så vil Gud være med. Jeres barn vil aldrig være
alene, Gud vil altid stå ved dets side og sige: ”Du skal ikke være bange,
jeg er her.”

Skal man tro på det hele?
Nej! Mange forældre er bekymrede for, at de ikke tror nok. Oftest siger
de: ”Ja, jeg tror på Gud, men jeg køber altså ikke alt det med jomfrufødsel, himmelfart, skabelse osv. Så jeg tror nok ikke helt rigtigt.”
Dåben er et udtryk for et tilbud. Et løfte, en gave. Trosbekendelsen, som
vi bliver døbt på, er kirkens fælles tro. Og trosbekendelsen er der først og
fremmest, for at afgrænse kirkens tro i forhold til anden religiøsitet. Om
man køber hele pakken eller ej, er ikke det afgørende for troen. Den enkeltes tro hverken kan eller skal være en tjekliste ud fra trosbekendelsen.
Den enkeltes tro er i højere grad foranderlig og vil til stadighed blive udfordret med anfægtelse og tvivl. Jeg vil vove den påstand, at sige, at man
ikke kan tro forkert på Gud. Hvad du tror, er en sag mellem dig og Gud.
Og spørgsmålet i dåben kunne egentlig omformuleres til: Vil du tage imod
og leve i og af den gave, som kærligheden fra Gud er og altid må være?
Det er hvad I, på jeres børns vegne, siger ja til.
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