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1700 år efter kyrkomötet i Nicaea

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att
1. uppdra till kyrkostyrelsen att i samband med hågkomsten av det ekumeniska mötet
i Stockholm 1925 (KsSkr 2019:3, ärende KmSkr 2017:15) även högtidlighålla att
det 2025 är 1700 år sedan kyrkomötet i Nicaea,
2. uppdra till kyrkostyrelsen att i samband med hågkomsten av det första gemensamma kyrkomötet i Nicaea uttrycka en världsvid kristen tro i ljuset av nutida hot
mot hela skapelsen.

Motivering
Kyrkomötet i Nicaea år 325 markerar en skiftning i kyrkohistorien från lokala trosbekännelser till det upplevda behovet av att gemensamt och universellt kunna värna
kristen tro. Detta skedde i ljuset av olika hot som riskerade att i praktiken omintetgöra
relationen till Gud, till Guds gåvor och uppgifter i skapelse och frälsning.
När det nu strax är dags att fira hundraårsminnet av det ekumeniska mötet i Stockholm
1925 (KsSkr 2019:3, ärende KmSkr 2017:15) är det påkallat att även uppmärksamma att
det samma år är 1700 år sedan det första mera världsvida kyrkomötet i Nicaea år 325.
I dag står hela skapelsen och inte minst vår civilisation som vi känner den inför
oerhörda hot att gå under och skada livet oåterkalleligt. Vi måste skyndsamt förändra
vårt sätt att relatera till hela skapelsen och vår tro på Gud i ljuset av ohållbara och
livsförstörande ekonomier och praktiker. Det behövs skyndsamt en gemensam, och
om möjligt knivskarp, artikulering och gestaltning av kristen tro i ljuset av världens
nutida stora livsförstörande hot. Urbefolkningarnas deklaration om moder jords rättigheter från Cochahamba, Bolivia, 2010, är omistlig i artikuleringen av en nutida kristen
(gärna trinitarisk) skapelsetro, liksom påven Franciskus encyklika om jorden som vårt
gemensamma hem, biskoparnas klimatbrev och den ekumeniske patriarken Bartholomeus många uttryck för omsorg om hela skapelsen. Även de kyrkor som inte var
inkluderade i Nicaea har i dag viktiga bidrag att ge till den världsvida kyrkan, dvs.
både de kyrkor som gick en egen väg redan före Nicaea och de som har kommit till,
liksom vår egen, efter Nicaea.
Det är bråttom för mänskligheten att välja livets väg och inte destruktionens. Tillsammans med andra andliga kulturarv är den kristna tron en möjlig motståndskraft i skyddet
av hela skapelsen. Vad vore ett bättre sätt att fira kyrkomötet i Nicaea 1700 år än att
samla, artikulera och gestalta den trinitariska skapelsetro som bär de stora kristna traditionerna och som kan vara ett möjligt bidrag till skapelsens frälsning och hela världens fred.
Öregrund den 29 juli 2019
Anna Karin Hammar (S)

