
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ottmaringi Nyilatkozat  
  

 

2017. február 19-től 26-ig a Fokoláre Mozgalom Általános Tanácsa Ottmaring  ökumenikus központjában 

találkozott a szokásos évi lelkigyakorlatán. A közösség, az ima és a munka napjait töltötte együtt, hogy 

különösen az egyik sajátos célunkat mélyítse el: a keresztények egységét.  
 

Amióta 1961-ben Chiara Lubich, éppen itt, Németországban kinyitotta a Mozgalmat az ökumenikus 
párbeszédre, „az élet párbeszédét” mozdítja elő, amely gyümölcsöző együttműködést hozott több mint 
300 egyházzal és egyházi közösséggel. 

 

A Fokoláre Mozgalom majdnem 50 év óta tesz tanúságot ebben a „minta városban” – a „Közös élet 

Egyesület”-tel (Vereinigung vom Gemeinsamen Leben) együtt – a mély közösségről, amely az egyházak 

között mindmáig meglévő megosztottságokon túl egyesíti a keresztényeket Krisztus egyetlen Testében. 
 

Augsburg közelében érezzük ennek a városnak az ökumenikus szellemét, amelyben 1999-ben a 

Lutheránus Világszövetség és a Római Katolikus Egyház a Közös Nyilatkozat a Megigazulás Tanáról 

aláírásával fontos lépést és jelentős vállalást tett a még nyitott teológiai különbségek meghaladá sára. 
 

Ebben az évben, amikor megemlékezünk Luther reformjának 500. évfordulójáról, különleges jelentősége 

van a tavaly október 31-i, a svájci Lundban, a Római Katolikus Egyház és a Lutheránus Világszövetség között 

létrejött találkozónak. Az ott elfogadott közös Nyilatkozat megerősítette a kölcsönös bizalmat, és meghívta 

a saját közösségeket, hogy „tovább növekedjenek a keresztségben gyökerező közösségben”, és „együtt 

tegyenek tanúságot Jézus Krisztus evangéliumáról”, és így hitelesen vigyék hírül „Istennek az egész 

emberiség iránti végtelen szeretetét”. 
 

Olyan, az egész világra kiterjedő mozgalomként, amelyhez sok egyház keresztényei csatlakoztak, és amely 

ezért már éli a kölcsönös szeretet által egyesített keresztény nép tapasztalatát, úgy érezzük, különlegesen 

megszólít minket ez a Nyilatkozat. A Lund-i találkozóban igazi „kairos”-t ismerünk fel, Isten jelét a mi időnk 

számára, amely arra sarkallja a keresztényeket, hogy még inkább elkötelezzék magukat azért, hogy Jézus 

végrendelete, „mindnyájan egy legyenek”, megvalósuljon. Minden erőnkkel szeretnénk támogatni az 

egyházakat az elkötelezettségükben, hogy elérkezzünk a teljes és látható közösségre, és az emberiség 

együttes szolgálatára. 
 

Minden lehetőt megteszünk, hogy a tevékenységeinket, kezdeményezéseinket és találkozóinkat 

nemzetközi, de főleg helyi szinten ez, a keresztények közötti nyitott és testvéri magatartás jellemezze. 

Folytatjuk a keresztény mozgalmak és közösségek közötti közösségért vállalt elkötelezettségünket az egész 

világon, különösen az „Együtt Európáért” ökumenikus hálóban. Istenre bízzuk  egyházaink útját, hogy 

felgyorsuljanak az egyetlen közös kehely ünneplése felé tett lépések. 
 

Ottmaring, 2017. febbruár 
21. 
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