”Om indbydelse til nadver”
Åbent brev fra sognepræster i bispedømmet Rottenburg-Stuttgart til Biskop Dr. Gebhard
Fürst.
”I forbindelse med de økumeniske kirkedage i Berlin blev to gudstjenester fejret med åbne
økumeniske indbydelser til eukaristi og altergang. Den skarpe kirkeretlige reaktion herpå har
udløst irritation og skuffelse, ja forbitrelse i vore menigheder. Især par og familier, hvor ikke
alle er katolikker, og de mange, som med forstand og hjerte har engageret sig i det
økumeniske arbejde, føler sig sat uden for døren og ”excommuniceret”. Ikke så få trækker
sig tilbage. Som sognepræster med pastoralt ansvar i vore menigheder, kan vi ikke forholde
os tavse til dette.
Det af vor kirke højt prioriterede princip, at nadverfællesskab forudsætter kirkeenhed, er
ganske vist rigtigt. Men det bør ikke i kirkens liv føre dertil, at fejringen af eukaristien til
syvende og sidst ikke står for fællesskab (Communio), men for afgrænsning og udelukkelse
(Excommunikation).
Hvor kirkefællesskab allerede leves i praksis – først og fremmest i ægteskaber og familierog
hvor økumeniske kristne engagerer sig for enheden og fejrer eukaristien som kernen i deres
tro - er eukaristisk gæstevenskab et berettiget anliggende og allerede god praksis i vore
menigheder.
Ud fra en ansvarlig pastoral vilje – ”sjælenes frelse er den højeste lov“ som kirkeretten siger –
går vi ind for denne praksis.
Vi ved os båret og opmuntret hertil af det åbne, økumeniske klima i vort bispedømme,
gennem en bred teologisk enighed og gennem pavens hentydning i sin eukaristiske
rundskrivelse Skærtorsdag 2003, hvori han åbner en dør for, at også kristne fra andre
trossamfund kan deltage i eukaristien, når der forligger et ”tungtvejende åndeligt behov”.
Vi beder Dem, som vor biskop, hjerteligt og indtrængende at gå ind for, at døren ikke på
denne måde bliver smækket i, men åbnet. Ikke-katolske kristne, for hvem den kirkelige enhed
er et hjerteanliggende og som bevidst fejrer eukaristien sammen med os og deler vores
forståelse deraf, skal vide, at de er velkommen til Herrens bord.”

