Motion till EFS årsmöte 2019

EFS bör bejaka och möjliggöra
barnvälsignelse i gudstjänst
Bakgrund
Jag har tills nyligen, därmed i decennier, levt i villfarelsen att framför allt de lutherska barndöparsamfunden inbillat sig ha någon slags teologisk grund för att, så reflexmässigt och paniskt, neka sina medlemmar möjligheten att låta sina barn bli välsignade i gudstjänst, detta
för att kunna avvakta ”det enda dopet” till eget avgörande, vilket föräldrarna allt som oftast
önskar.
Döm om min förvåning då jag för någon tid sedan blev varse att inbillning är just vad det är.
Att den tyska lutherska kyrkan inte alls har några problem med detta, utan glatt och villigt
välsignar barn i gudstjänst.
Det finns alltså uppenbarligen ingen grund för att fortsätta denna ”allergiska”
vägran att hörsamma människors andliga önskemål på denna punkt.
Jag har under åren erfarit flera exempel på människor som frågat efter ovanstående, men
som antingen tvingats gå mot sin övertygelse, eller t o m, i parallella fall, byta församling/samfund och därmed sin församlingsgemenskap.
Det sticker många i ögonen att, då man välsignar allt möjligt, lokaler, relationer, husdjur
mmm, fortsätta vägra ha gudstjänst för att välsigna bland det viktigaste och mest livsbejakande vi har, barnen, de får klara sig utan!?
Jag har t o m även råkat på präster inom Svenska lutherska kyrkan som faktiskt sagt sig inte
kunna neka barnvälsignelse – förstås med risk för bannbullor från de högre stolarna.
Jag är övertygad att kvarhållande vid denna, alltså grundlösa, reflex-princip är kristet och
andligt kontraproduktivt, dels i det aktuella ekumeniska läge som råder, dels såsom människor tänker och resonerar i dagens tid.
Motion till årsmötet:
Jag föreslår
att EFS bejakar och aktivt arbetar för möjligheten till barnvälsignelse i gudstjänst, s k kyrklig
handling.
att missionsstyrelsen får det övergripande ansvaret att driva frågan, genom förtroendevalda,
personal och medlemmar.
Åke Näslund, 2019-01-07
Enskild medlem i EFS, Ordförande i Salt Idre-Särna, medlem i EFS-gruppen Idre-Särna.
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STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN:
Redan EFS första paragraf konstaterar att EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan och en rörelse som vilar på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund. Därför är Svenska kyrkans
tro och bekännelse också vår. Också Svenska kyrkans dopsyn är vår dopsyn.
I Svenska kyrkans kyrkoordning i inledningen till det nittonde kapitlet står det: ”Kyrkans
uppdrag är att alla människor ska nås av erbjudande om dop. Såväl barn som ungdomar och
vuxna kan ta emot dopet.”
Att vi redan som spädbarn får ta emot tillhörighet till Guds rike och Guds nåd – det är nåd
och något vi ännu mer vill se att människor i vårt land får ta del av.
Barn och vuxna välsignas vid varje gudstjänst i Svenska kyrkan och i EFS och det finns inget
som hindrar att en familj med ett nyfött barn uppmärksammas på ett särskilt sätt. Däremot
är det med hänvisning till ovanstående vare sig möjligt eller tillrådligt att utforma en kyrklig
handling som skulle kunna ses som en ersättning för barndopet. Det betyder att vi bejakar
att barn välsignas men inte barnvälsignelse.
Det är emellertid viktigt att föra samtal med och visa stor omsorg om de av EFS medlemmar
som kommer från en annan fromhetstradition än den evangelisk-lutherska eller av andra anledningar känner sig tveksamma till att döpa sina barn.
Styrelsen välkomnar lokala samtal om dopet och om hur vi har en pastoral omsorg om alla
våra medlemmar oavsett kyrklig bakgrund.
Styrelsen föreslår årsmötet
att avslå motionen.
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