Ottmaring Erklæringen
Ottmaring, den 21. februar 2017

Fra den 19. til den 26. februar var FocolareBevægelsens Centrale Råd samlet i den
økumeniske by Ottmaring i nærheden af
Augsburg (Tyskland).
De holdt deres årlige retræte og var også
sammen for at se på en af Focolares hovedopgaver, nemlig enheden blandt kristne.
Det var netop i Tyskland, at Chiara Lubich i
1961 forstod, at Bevægelsen skulle begynde med den økumeniske dialog; at
forstå som en ’livets dialog’, der med tiden
har frembragt et frugtbart samarbejde med
kristne fra mere end 300 Kirker og kristne
fællesskaber.
Lige præcis i Ottmaring, en af Focolares
småbyer, har Bevægelsen, sammen med
den lutherske ’Vereinigung vom Gemeinsamen Leben’, været aktiv med at give
vidnesbyrd – på trods af alle også nu eksisterende forskelle – om det dybe
fællesskab, der forener alle kristne i Kristi
ene Legeme.
I byen Augsburg kan man tydeligt mærke
den økumeniske ånd. I 1999 dannede byen
nemlig rammen om en vigtig økumenisk
begivenhed:
Fælleserklæringen
om
Doktrinet om Retfærdiggørelseslæren, der
blev underskrevet af både Det lutherske
Verdensforbund og den Katolske Kirke. Det
var et meget vigtigt økumenisk skridt, der
ville overstige teologiske forskelle.
I år, hvor vi mindes 500-året for Luthers
Reformation, har mødet mellem den
Katolske Kirke og Det lutherske Verdensforbund i Lund, den 31. oktober sidste år,
været skelsættende. Her underskrev begge
Kirker igen en Fælleserklæring, som vidner
om gensidig tillid. Kirkerne indbød deres
respektive medlemmer til “at udvide deres
indbyrdes fællesskab, som er forankret i
Dåben” og “til sammen at give vidnesbyrd
om Jesu Kristi Evangelium”, for således at

være troværdige budbringere om “Guds
uendelige kærlighed for menneskene”.
Som verdensomspændende bevægelse har
Focolare-Bevægelsen kristne fra mange forskellige Kirker blandt dens venner. Allerede
nu oplever vi, at vi tilhører et forenet kristent
folk på grund af den gensidige kærlighed,
og derfor føler vi os på særlig måde kaldet
til at tage Erklæringens indbydelse til os.
Mødet i Lund ser vi derfor som en sand
’kairos’ (det rette øjeblik), et tegn fra Gud
gældende for vor tid. Han opfordrer de
kristne endnu mere til at virkeliggøre Jesu
’Testamente’ om at “Alle må være ét”.
Derfor ønsker vi af hele vor kraft at styrke
Kirkerne i deres anstrengelser om at nå til et
fuldstændigt og synligt fællesskab og til
sammen at tjene menneskeheden.
Vi vil derfor gøre alt for at vore aktiviteter og
møder på international plan, men i særdeleshed på det lokale, fremmer denne
holdning af åbenhed og broderlighed blandt
kristne.
Vi vil fortsat arbejde for større fællesskab
blandt kristne Bevægelser og Fællesskaber
i hele verden og i særdeleshed inden for det
økumeniske
netværk
”Sammen
om
Europa”.
Lad os betro Gud denne vore Kirkers vandring, således at vi hurtigere når frem til, at
vi kan fejre gudstjeneste sammen med én
fælles kalk.
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