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CHRISTENEN DIE IN GEMEENSCHAP LEVEN
Doel. De spiritualiteit die is voortgekomen uit het charisma van eenheid van Chiara Lubich draagt bij
aan de vervulling van Jezus' gebed: "Opdat zij allen één zijn" (Joh 17,21). Door zich te richten op het
beleven van het Nieuwe Gebod (zie Joh 13,34), kan Jezus' belofte "waar twee of drie in mijn naam
vergaderd zijn, daar ben Ik in hun midden" verwezenlijkt worden onder christenen van verschillende
kerken. Het is deze aanwezigheid die muren van vooroordelen afbreekt en nieuwe ruimten voor
dialoog creëert.
"Elke kerk door de eeuwen heen," verklaarde Chiara Lubich in 1997 in Oostenrijk, "is op een
bepaalde manier bevroren geraakt in zichzelf door golven van onverschilligheid, onbegrip en zelfs
wederzijdse haat. Wat daarom nodig is, is dat iedereen extra liefde toevoegt - of meer nog dat het
christendom wordt overspoeld door een stortvloed van liefde."
Christenen van verschillende kerken ontdekken door deze spiritualiteit te leven en hun ervaringen te
delen als een geschenk aan anderen, het grote erfgoed dat zij gemeen hebben, en waarderen zij de
bronnen van geestelijk leven binnen elke kerk. Chiara Lubich noemde dit een "dialoog van het leven"
die andere vormen van dialoog kan ondersteunen en ‘’een volk kan scheppen dat oecumenisch klaar
is.’’
Geschiedenis. In 1961 in het Duitse Darmstadt hoorde een groep Evangelische Lutheranen Chiara
Lubich spreken en zij waren geraakt door haar voorstel om het leven te laten draaien om het woord
van God. Datzelfde jaar werd "Centro Uno" (het oecumenisch centrum van het Focolare) opgericht in
Rome, gewijd aan de eenheid onder christenen - een "huis" waar christenen van verschillende kerken
zich welkom en "thuis" konden voelen. Igino Giordani was de leider van het centrum tot aan zijn
dood in 1980.
In 1955 breidde de beweging zich uit naar de Zwitserse Hervormde Kerk. In 1966 ontmoette Chiara
de primaat van de Kerk van Engeland, aartsbisschop Michael Ramsey. Alle volgende aartsbisschoppen van Canterbury hebben het Focolare aangemoedigd haar spiritualiteit in de Anglicaanse
Kerk te verspreiden. In 1967 ontmoette Chiara Lubich voor het eerst enkele directeuren van de
Oecumenische Raad van Kerken in Genève.
De geschiedenis van de nauwe relatie tussen de Focolarebeweging en de Grieks-Orthodoxe Kerk
begon toen Chiara Lubich Athenagoras I, Patriarch van Constantinopel, ontmoette. "Het was 13 juni
1967," vertelt ze. "Hij verwelkomde me alsof we elkaar altijd al hadden gekend. 'Ik heb op je
gewacht,' riep hij uit, en hij vroeg me hem te vertellen over de contacten van de beweging met
Lutheranen en Anglicanen." Chiara ontmoette patriarch Athenagoras 25 keer. Deze relatie werd
voortgezet met zijn opvolgers Patriarch Demetrius I en met de huidige Oecumenische Patriarch,
Bartholomeus I.
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De spiritualiteit van Focolare is ook verwelkomd door christenen van andere Oosters-Orthodoxe
Kerken, waaronder de Syro-Orthodoxe, Koptische, Ethiopische, Armeense en Assyrische Kerken.
Nieuwe ontwikkelingen. In de loop der jaren werden oecumenische "scholen" opgericht en kortere
vormingscursussen over oecumene gehouden in Europa, het Midden-Oosten en Noord- en ZuidAmerika.
Bisschoppen van verschillende kerken komen elk jaar bijeen om hun inzicht in het charisma van
eenheid te verdiepen en om hun gemeenschap in Christus te laten groeien.
In 1968 begon in het Duitse Ottmaring een oecumenische leefgemeenschap. Het was een wens van
zowel de leden van de Focolarebeweging als van de Evangelisch-Lutherse gemeenschap, "De
Broederschap van het Gemeenschappelijk Leven", die ook als doel had het gebed van Jezus om
eenheid te vervullen (Joh 17).
1999 markeerde het begin van de samenwerking tussen bewegingen en nieuwe gemeenschappen
binnen verschillende kerken. Ze heet "Samen voor Europa" en is gebaseerd op levende, wederzijdse
liefde onder alle christenen, het bevorderen van het algemeen welzijn, het verdedigen van het leven
in alle stadia, het ondersteunen van gezinnen, het helpen van de kwetsbaren, de bescherming van
het milieu, het werken aan vrede en aan een rechtvaardige economie voor iedereen.

