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Motion till EFS årsmöte 2020

Motion om att EFS bör bejaka och
möjliggöra barnvälsignelse
Jag hänvisar i stort sett helt och hållet till min egen motion i frågan förra året. Detta ”borde
jag” enligt all vett och kutym inte göra. Likväl är ju, som allom förmodligen bekant, livet fullt
av spännande och oväntade undantag, så här kommer ett av dem…
Jag uppfattade på ett flertal av de som under förhandlingarna reflekterade över min motion
att ”åh, så intressant, jag hade absolut röstat för den, bara det inte stod ’kyrklig handling’”.
Dessvärre var de enda två som de facto skulle vilja föreslå en justering av texten, live i
förhandlingarna, jag själv och broder missionsföreståndare ”emeritus” Anders Sjöberg (tack,
Anders, roligt att Du hakade på!), förhindrade av stadgeskäl. I mitt mest positiva försök till
tolkning, fattade jag det som att övriga var förhindrade av någon slags mystisk kutym att inte
debattera, föreslå och förhandla - i förhandlingarna…
Följaktligen tar jag nedan bort detta oönskade, och förutsätter därmed att alla, från styrelsen
till enskilda ombud, nu kan bifalla motionen.
För en viss upprepning även av spörsmål och grund för åberopande:
Jag har under åren erfarit flera exempel på människor, i församlingar och gemenskaper med
barndop, som frågat efter barnvälsignelse, men som nekats detta och antingen tvingats gå
mot sin övertygelse, eller t o m, i parallella fall, byta församling/samfund och därmed sin
församlingsgemenskap.
Jag är övertygad att om man ”anpassar” sig (NB enligt mitt förmenande helt utan att behöva
göra avkall på den s k barndopsteologin, se bl a tyska lutherska kyrkan!) genom att arbeta för
möjlighet till barnvälsignelse, skulle man bejaka dels det aktuella ekumeniska läge som råder,
dels såsom människor i allmänhet tänker och resonerar i dagens tid. Att motsätta sig, skulle
jag bedöma såsom tvärtom, kristet och andligt kontraproduktivt.
Med bakgrund av detta alltså en något okonventionell upprepning:
Jag föreslår
att EFS bejakar och aktivt arbetar för möjligheten till barnvälsignelse.
att missionsstyrelsen får det övergripande ansvaret att driva frågan, genom förtroendevalda,
personal och medlemmar.
Åke Näslund
Medlem i EFS-gruppen Idre-Särna
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