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DEN HÅRDESTE KAMP 
 
Den hårdeste kamp, vi har at kæmpe, er kampen mod os selv. 

Vi må afvæbnes.  

Jeg har kæmpet denne kamp i årevis, og det har været slemt;  

men nu behøver jeg ikke altid at skulle have ret,  

ikke altid at skulle retfærdiggøre mig på andres bekostning. 

Jeg er ikke længere mistænksom eller i forsvarsposition,  

jeg klamrer mig ikke længere misundeligt til min egen rigdom.  

Nu støtter jeg andre og deler med dem. 

Jeg holder ikke for enhver pris fast ved mine egne ideer,  

hvis andres er bedre. Ja, de behøver end ikke at være bedre,  

men blot gode i sig selv, så accepterer jeg dem, uden at beklage mig. 

Jeg afstår fra at sammenligne med, hvad flertallet mener.  

Det, der er godt og sandt, er altid det vigtigste for mig.  

Derfor er jeg ikke længere bange.  

Hvis vi overgiver os, hvis vi intet ejer,  

hvis Helligånden skænker os den nåde,  

at vi kan åbne os for Gud-mennesket,  

som gør alting nyt, så vil Han slette,  

hvad der var dårligt i vores fortid og give 

os en helt ny fremtid,  

ihvilken alt er muligt. 

 
Athenagoras,  
ortodoks patriark af Konstantinopel,  
1948  - 1972 
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Den 7. december 2013 fejrede Focolare-
bevægelsen 70 års fødselsdag. Den dag 
bad Bevægelsens ledelse officielt den 
katolske Kirke om at påbegynde en salig-
kåringsproces men hensyn til Chiara Lubich, 
Bevægelsens stifter. 
 
For 70 år siden viede Chiara sit liv til Gud i 
en kirke i byen Trento. En mindeværdig dag, 
der regnes for begyndelsen af Focolare-be-
vægelsen. Chiara Lubich døde den 14. 
marts 2008. 
 
I den katolske Kirke er der tradition for at 
vise hen til mennesker, der har udmærket 
sig ved et usædvanligt vidnesbyrd om tro og 
kærlighed over for Gud og over for deres 
medmennesker.  
Sådanne mennesker kalder man helgener.  
Før en saligkåring undersøges i detaljer 
hvordan de har levet og hvor vidt de kristne 
dyder på heroisk vis har været en del af 
deres liv. En sådan proces kan først blive sat 
i gang 5 år efter pågældendes død.   
 
I disse 5 år efter Chiaras død har såvel 
lægmænd som ordensfolk, katolikker og folk 
fra forskellige kirkesamfund, religioner og 
kulturer givet udtryk for deres ønske om, at 
en sådan proces skulle blive sat i gang for 
Chiara Lubichs velkommende.  

 
 
 
 
En sådan anerkendelse kan anspore mange 
mennesker til at gøre en forskel på det 
personlige, åndelige og etiske område for 
menneskehedens vel. 
 
Den 7. december 2013 henvendte Focolares 
aktuelle præsident, Maria Voce, sig til alle, 
der overværede den officielle bekendt-
gørelse: ”En sådan proces indbyder os alle 
sammen til at blive mere hellige i vores 
hverdag. På den måde kommer der fokus på 
’den kollektive hellighed’; eller sagt med 
andre ord: et folk på vej mod hellighed, som 
havde en central plads i Chiaras 
spiritualitet.” 
 
Nej, Chiaras vej til Gud har aldrig været kun 
en individuel vej, men den har fra be-
gyndelsen haft en universel karakter.  
Allerede i de første år havde Chiara og den 
første gruppe fokus på andres nød og den 
indbyrdes kærlighed i gruppen. Og i løbet af 
årene under Anden Verdenskrig gav hun 
udtryk for en stor længsel hos dem: hvis de 
skulle dø under de kraftige bom-
bardementer, ville de ønske at blive be-
gravet i én og samme grav med gravteksten: 
’Vi har troet på Kærligheden.’ 
 

70 Års fødselsdag for Focolare-bevægelsen:  
Saligkåringsproces for Chiara Lubich påbegyndt 



 

 

Helt salig …… en lutheraners mening 
 
I aftes var jeg i Københavns Domkirke og 
hørte biskoppen prædike. Det var en dejlig 
prædiken, hvori han bl.a. sagde, at Guds 
rige er overalt, hvor kærligheden råder i vor 
hverdag. Han prædikede over Matt.5, 3-12 
"Saligprisningerne". Den tekst kan man om 
noget kalde en saligkåring, og jeg tænkte 
på Chiara Lubich.  
 
Da Focolare-bevægelsens ledelse 
planlagde at bede Den katolske Kirke om at 
påbegynde en saligkåringsproces for 
Chiara, henvendte de sig til os focolarini fra 
ikke-katolske kirkesamfund for at høre, 
hvad vi mente derom. 
 
Som lutheraner svarede jeg, at det for mig 
ikke var vigtigt, om Chiara ville blive salig- 
eller helgenkåret, men at hendes 
spiritualitet fortsat ville blive udbredt. For det 
er en evangelisk spiritualitet med om-
drejningspunkt i Jesu bøn om enhed ( Joh. 
17, 1-26 ), og verden behøver mere end 
nogensinde denne enhed. 

 
 
I Bjergprædiken taler Jesus ikke om, at én 
specifik person er salig. Han taler om, at 
"de" er salige. Det handler om et folk, der 
bliver saligt, ikke en enkelt person. Den 
enkelte kan være et forbillede for mange, 
men målet er, at vi alle skal blive salige. 
 
Derfor er vejen til saligkåring for mig og 
forhåbentlig for mange andre en opgave. En 
opgave, der består i at blive fattig i ånden, 
at være sagtmodig, at stifte fred, at leve i 
Guds kærlighed i min hverdag. 
 
Lad os se, hvad Gud har planlagt med 
denne romersk-katolske aktion. Han har en 
mening dermed, og spørger du mig, bliver 
det noget stort. 
 

Els de Groot, luthersk focolarina,  
Danmark 
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Ny Stad går nu ind i sin treogtyvende årgang, men som 
bebuddet i et mindre format og 4 gange årligt i stedet for 6. 
Mange mennesker er glade for bladet, men det er ikke gratis at 
trykke og udsende selv så beskedent et blad som Ny Stad. Vi 
beder derfor alle, der kan, om at betale kr. 100,- til dækning af 
udgifterne (girokort vedlagt), inden den 15. marts. 
Ikke alle, der modtager NY STAD har mulighed for at betale, og 
en del eksemplarer fremlægges i kirkerne osv. Enhver 
økonomisk støtte vil derfor blive modtaget med 
taknemmelighed.  
 
Ønsker du i stedet for et papirabonnement et gratis eksemplar i E-mail indbakken, 
send os da venligst en E-mail til info@focolare.dk.   
 
Fonden for Focolare-bevægelsen er godkendt af SKAT til at modtage gaver. Fra 
indkomståret 2012 kan hele gavebeløbet fradrages.  Det er dog en betingelse for 
fradragsretten, at Fonden indberetter til Skat, og dertil har vi brug for dit cpr.nr.  
Vi er taknemmelige for enhver gave.  

Med venlig hilsen, Johanna Bos 

MARIAPOLI 2014 
Hvidekilde 
(Helsinge) 

22  -  24 august 

Sæt kryds allerede nu ! 

Livets Ord-møder  
- København Indre By: Maria Dewilde, Dronningens 
Tværgade 33, 3 tv,  torsdag d. 6. febr. og d. 6. mrts. kl. 14.00 
- København Østerbro: Fyraften med Ordet, anden torsdag i 
måneden kl. 19.00 i Ryes-cafeens bibliotek, Ryesgade107. 
Mulighed for spisning til kr. 35,- kl. 18.00. 
 
- Århus og Odense: Dato: se på www.focolare.dk 

- Holbæk/Roskilde: Dato: se på www.focolare.dk 


