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Svenska Maria till Nasaret

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda förutsättningar för att
erbjuda och bekosta en konstnärlig gestaltning av Jesu moder Maria till området
kring den romersk-katolska Bebådelsekyrkan i Nasaret som ett inslag under
reformationsåret 2017.

Motivering
Som en del av reformationsåret 2017 är det viktigt att på olika sätt uttrycka en
uppskattning och ett bejakande av en rörelse från splittring till samsyn i flera
avseenden som har skett under 500 år, inte minst under de senaste 50 årens
ekumeniska utveckling. Till en ny samsyn mellan lutherska och romersk-katolska
kristna hör att uppmärksamma betydelsen av Jesu moder Maria i kyrkoliv och
gudstjänstfirande. I vår egen kyrka kan nämnas placeringen av en ny konstnärlig
tolkning av Maria – återkomsten av Anders Widoff som 2005 fick sin plats i
Uppsala domkyrka. Med vår kyrkas gudstjänstböcker har likaså uttryck med plats
för Maria fått en utökning och förstärkning de senaste decennierna, vilket har lett till
en ökad förståelse för den ställning i fromhetslivet som Maria har haft under lång tid
i den romersk-katolska traditionen. Detta bör kunna få ett erkännande under
reformationsåret. På vilket sätt? Ja, här kommer ett konkret förslag.
För den som har besökt den stora och officiella bebådelsekyrkan i Nasaret (The
Basilica of Annunciation) stannar ofta bilder kvar från de framställningar av Maria
som finns i ett omfattande galleri längs omslutande väggar kring kyrkan. Det är
fascinerande att se gestaltningar och betoningar i de skilda framställningarna från
flera länder och världsdelar. Dock saknas – ännu – ett bidrag från Sverige; svenska
Maria. Förhoppningsvis skulle ett erbjudande från Svenska kyrkan om att ta fram,
bekosta och erbjuda en svenskkyrkligt initierad framställning av Maria uppmärksammas positivt som en bekräftelse av samhörighet i tro istället för fokus på
söndring genom historien.
Hur ska då en svensk Maria se ut? Ja, det bör bli en fråga som kan få besvaras
genom en arbetsprocess i vilken inspiration kan hämtas från olika svenska tolkningar av Maria. Allt från Erik Axel Karlfeldts Jungfru Maria i poetisk dalamiljö till
samtida problematiseringar inom genusmedveten teologi. Självklart ska en dialog
sökas med romersk-katolska kyrkan i Sverige kring detta initiativ.
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