Protokoll

Tisdagen den 22 november 2016

§ 69 Holistisk mission, beslut
Från måndagens överläggning med anledning av Ekumenikutskottets betänkande
Eu 2016:3 Holistisk mission förelåg följande förslag (§ 30):
♦ bifall till utskottets förslag
♦ bifall till motion 2016:19 av Bertil Murray och Fredrik Sidenvall.
Förslag ställdes
dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2016:19 av Bertil Murray
och Fredrik Sidenvall,
dels om bifall till motion 2016:19,
och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag
med övervägande ja besvarat.
BESLUT

Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2016:19 av Bertil
Murray och Fredrik Sidenvall om holistisk mission.
Mot kyrkomötets beslut reserverade sig Gunvor Vennberg.
Mot kyrkomötets beslut reserverade sig Bertil Murray, Dan Sarkar, Berit
Simonsson, Berth Löndahl, Dag Sandahl, Evelina Johansson och Fredrik Sidenvall i
en skriftlig reservation.
Vi reserverar oss mot kyrkomötets avslagsbeslut till förmån för
motionens förslag.
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera en
genomlysning av Svenska kyrkans internationella arbete med syfte
1. Att arbetet ska spegla en holistisk syn på missionsuppdraget, där
varken människans kroppsliga, själsliga eller andliga behov
försummas.
2. Att arbetet, med förebild i afrikansk teologi såsom den kommer till
uttryck i Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien genom Gudina Tumsa,
ska övervinna den dikotomi mellan höger och vänster som
framträder i Svenska kyrkans missionssyn.
Utskottet uttrycker i sitt betänkande uppskattning över motionens efterfrågan av reflektion över en holistisk syn på mission, där såväl människans kroppsliga, själsliga som andliga behov får möta evangelium.
Utskottet uppfattar dock att denna holistiska missionssyn präglar
nationell nivås internationella arbete redan idag och föreslår därför att
kyrkomötet avslår motionen.
Vi menar dock att denna holistiska syn, där behoven möts för kropp,
själ och ande, långt ifrån är säkrad. Frågan är ännu obesvarad varför det
ska vara betydligt lättare att ge stöd till utbildning och katastrofhjälp än
till en evangelisationssatsning eller till att bygga upp en nedbränd
kyrka. Ett exempel från de senaste veckorna är den av kyrkokansliet
bearbetade versionen av de s.k. imperativen som lades ut på Svenska
kyrkans hemsida i omedelbar anslutning till LVF:s och katolska
kyrkans gemensamma manifestation i Lund i början på november. I
kyrkokansliets version gjordes bl.a. följande ändringar:
2: Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras
genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet (egen kursivering). På Svenska kyrkans hemsida: Lutheraner
och katoliker ska vara öppna för att förändras i mötet med den andre.
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5: Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen (egen kursivering).
På Svenska kyrkans hemsida: Katoliker och lutheraner ska vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom tjänst i världen och för
medmänniskan.
Det finns skäl att intensifiera arbetet så att en holistisk syn får
genomsyra Svenska kyrkans missionssyn såväl på hemmaplan som runt
om i världen.
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