645
Pregledni znanstveni članek (1.02)
BV 72 (2012) 4, 645—652
UDK:27-58
Besedilo prejeto: 09/2012; sprejeto: 12/2012

Ivan Platovnjak

Ekumenska duhovnost danes
Povzetek: Po drugem vatikanskem koncilu je duhovni ekumenizem srce ekumen-

skega gibanja. Kardinal W. Kasper je med predsedovanjem Papeškemu svetu za
edinost kristjanov izpostavil pomen ekumenske duhovnosti. Zakaj? Je želel s
tem ponuditi današnjemu človeku še eno od neštetih »duhovnosti« modernega »panteona«? Avtor poskuša odgovoriti na to vprašanje in prikazati temelje
te duhovnosti in zakaj ta duhovnost omogoča pravi ekumenski dialog in izkustvo
edinosti v ljubezni, ki je vzor krščanske in cerkvene edinosti.

Ključne besede: ekumenizem, duhovni ekumenizem, ekumenska duhovnost, edinost, občestvena duhovnost

Abstract: Ecumenical Spirituality
After the Second Vatican Council, spiritual ecumenism has become the heart
of the ecumenical movement. Cardinal W. Kaspar, while serving as president
of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, emphasized the importance of ecumenical spirituality. Why? Was his intention to offer the modern
man just an addition to the countless »spiritualities« of the modern »pantheon«? The author tries to answer this question and present the foundations of
this spirituality. He also endeavours to find an answer to why this spirituality
makes possible a real ecumenical dialogue and an experience of unity in love,
which is a model of Christian unity and of unity in the Church.

Key words: ecumenism, spirituality, spiritual ecumenism, ecumenical spirituality,
unity, community spirituality

V

Odloku o ekumenizmu (Unitatis Redintegratio) vidi drugi vatikanski koncil
duhovni ekumenizem kot srce ekumenskega gibanja. Duhovni ekumenizem
pomeni predvsem prizadevanje za spreobrnjenje srca, osebno svetost življenja in
skupno, pa tudi osebno molitev za edinost kristjanov (E 8).
V zadnjih letih se v Papeškem svetu za edinost kristjanov velikokrat govori o
duhovni razsežnosti ekumenizma. Pred nekaj leti je izšel tudi Priročnik duhovnega
ekumenizma, ki ga je skupaj s sodelavci napisal nekdanji predsednik Papeškega
sveta za edinost kristjanov, kardinal Walter Kasper (2006). Tudi zanj je »duhovni
ekumenizem duša vsega ekumenskega gibanja« (2006, 9). Še več. Večkrat je spregovoril tudi o ekumenski duhovnosti, ki naj bi bila temelj in vzgon celotnega eku-
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menskega gibanja (Kasper 2002, 223–224; 2003; 2007).
V tem razmišljanju bomo skušali odgovoriti na naslednja vprašanja: Zakaj se je
po letu 2000 začelo vedno pogosteje govoriti o ekumenski duhovnosti? Je morda
ekumenska duhovnost le duhovnost več med mnogimi krščanskimi duhovnostmi
oziroma med neštetimi »duhovnostmi« modernega »panteona«? V čem je torej
njena pomembnost? Katere so njene temeljne značilnosti?

1.

K

Pomembnost ekumenske duhovnosti

ardinal Kasper pravi v predavanju, ki ga je imel leta 2002 ob dnevu odprtih
vrat Teološke fakultete v Luganu, da je bilo po drugem vatikanskem cerkvenem zboru narejenega veliko na področju ekumenskega dialoga. Toda kljub temu
da se nadaljuje dialog na različnih ravneh, so srečanja, obiski in dopisovanja, kakor
se zdi, obstali na mestu (Kasper 2002, 211–212). Prepričan je: nujno potrebno je
najti nov zagon, da se bodo akademski dialogi lahko nadaljevali in da bodo tudi
obrodili sadove. Po njegovem ga lahko najdemo v koreninah ekumenskega gibanja, to je: v njegovi duhovni dimenziji.1 Začetek tega gibanja je namreč Ekumenska
molitvena osmina, ki jo je začel opat Paul Couturier (1881–1953) leta 1933.
Poseben poudarek na duhovnem ekumenizmu je po kardinalu Kasperju pomemben tudi zaradi »sodobne duhovne situacije, ki jo po eni strani zaznamujeta
postmoderni relativizem in skepticizem, po drugi pa pogosto nosi s seboj begajoče in nedoločeno domotožje po duhovnem izkustvu« (2002, 213). Mnogi so prepričani, da bodo dosegli neposredno notranje izkustvo, če bodo zapustili odnose,
ki jih imajo v zunanjem svetu in jih vedno teže obvladujejo, in tudi Cerkev z vso
njeno težko zgodovino in okorno institucijo.
In kaj je ekumenska duhovnost? Je zgolj sinonim za duhovni ekumenizem? Menimo, da so kardinal Kasper in tudi drugi začeli govoriti o ekumenski duhovnosti,
ker so se s tem odzvali na znamenje časa – na žejo po duhovnosti. V tem razdvojenem času je nujno potrebna duhovnost, ki bo povezovala in vodila k edinosti v
različnosti, po čemer hrepeni vsako človeško srce. Toda če se želimo dokopati do
pravega razumevanja te duhovnosti, si moramo razjasniti, kaj sploh razumemo
pod pojmom »duhovnost«.

2.

V

Kaj je duhovnost?

današnjem času se beseda »duhovnost« zelo pogosto uporablja. V tej besedi se skriva nepregledna množica pojmov, ki so si največkrat protislovni in
nimajo nič skupnega s krščansko duhovnostjo. Lahko rečemo, da imamo v današnjem času moderni »panteon« duhovnosti.
1

Tudi msgr. Brian Farrell (2003, 83) je v svojem poročilu o Papeškem svetu za edinost kristjanov leta 2002
poudaril, da ekumensko gibanje potrebuje novo motivacijo, ki bo temeljila na Duhu.
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Beseda »duhovnost« izhaja iz latinske besede spiritus (db. duh). Že sama po
sebi nas beseda usmerja k »duhu« oziroma nas poveže z njim in lahko rečemo, da
pomeni duhovnost življenje v duhu oziroma način življenja ali življenjski slog, ki
ga vodi duh. Po apostolu Pavlu je duhoven tisti človek, ki živi po Duhu (Rim 8,4)
oziroma kdor se pusti voditi Duhu (Rim 8,14; Gal 5,18). Etimološko lahko torej razumemo krščansko duhovnost kot življenje, ki ga spodbuja, podarja in vodi Sveti
Duh. V tem smislu na kratko definira duhovnost Ekumenski leksikon (2000): »Duhovnost je uresničevanje krščanskega življenja pod vodstvom Svetega Duha.«
Kardinal Kasper zelo dobro opozori tudi na to, da ima duhovnost dve razsežnosti: ena je »od zgoraj« in je delo božjega Duha, zato človek ne more vplivati nanjo.
Druga razsežnost pa je »od spodaj« in vključuje od človeka odvisno stran, v kateri se oblikuje in duhovno definira krščansko življenje. Duhovnost vsebuje napetost
med edinim Svetim Duhom, ki deluje povsod in v vsem, ter različnimi stvarnostmi
in izrazi človeškega, kulturnega in družbenega življenja. Zaradi te napetosti obstaja v duhovnosti vedno nevarnost razcepitve ali prevladovanja ene od obeh razsežnosti (Kasper 2007, III.).
Ker vsako duhovnost vodi neki duh, se moramo ob vsaki vprašati, kateri duh jo
vodi. Je to Sveti Duh ali kak drug duh? Duhovnost zato zahteva razločevanje duhov.
Kardinal Kasper opozarja, da nobena duhovnost ne obstaja brez razločevanja in
»iskanja resnice. Zato se ne moremo enostavno izogniti teologiji s sklicevanjem
na duhovnost. Da ostane duhovnost zdrava, potrebuje teološko refleksijo.« (2007,
III.) Do prave ekumenske duhovnosti torej ne moremo priti, ne da bi odkrili njene
glavne značilnosti in s tem tudi kriterije, ob katerih lahko razločujemo njeno pristnost.
Z uporabo pojma »ekumenska duhovnost« se je tako še bolj jasno pokazalo, da
ne smemo biti zadovoljni samo z duhovnim ekumenizmom, ki bi ga lahko, nehote
oziroma nevede, skrčili zgolj na (skupno) molitev, temveč morajo vse ekumenske
dejavnosti (tudi teološki dialogi, sporazumi, srečanja, cerkvena politika itd.) izhajati iz ekumenske duhovnosti, ki jo vodi Duh Jezusa Kristusa – Duh, ki je molil, »da
bi bili vsi eno« (Jn 17,21) –, in jo tudi izžarevati.

3.

O

Temeljne značilnosti ekumenske duhovnosti

b tako različnem razumevanju duhovnosti je povsem razumljivo, da najdemo
tudi zelo različne definicije in opise ekumenske duhovnosti. Nekateri jo poskušajo definirati s seštevkom nekaterih izrazov bogoslužja ali pobožnosti, ki si ne nasprotujejo (Barth 2000, 47–67). Drugi menijo, da je to poskus razumevanja različnih
poudarkov skupne izkušnje vere in njenih zahtev (Dörfel in Peral 1998, 179). Takšne
poti do ekumenske duhovnosti so lahko koristne, a še ne gredo v pravo globino duhovnega življenja, saj se preveč ustavljajo ob različnih oblikah duhovnosti, ki so povezane s posameznimi veroizpovedmi. Ekumenska duhovnost mora temeljiti, kakor
posebej poudarja kardinal Kasper (2007, III.–IV.), na Svetem pismu in na teologiji.
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Danes lahko slišimo: teologija razdira, duhovnost druži. Toda tega zgodovinsko
ni mogoče dokazati. Zgodovinsko dokazano je le dejstvo, da so bile v 11. in v 16.
stoletju, ko so se Cerkve razhajale, žive ne le različne teologije, temveč tudi različne duhovnosti (Kasper 2002, 214–216; Koch 2006, 28–29). Obstajajo neke vrste
psevdoduhovne netolerance in trmoglavosti.
Ekumenska duhovnost hoče to preseči. Da lahko doseže,p ekumensko razumevanje in soglasje, je nujno potrebna duhovna senzibilnost, sposobnost za notranje
razumevanje drugačne oblike krščanskega in cerkvenega življenja, ki nam je na začetku zelo tuja. »To pa predpostavlja,« poudarja kardinal Kasper (2002, 215–216),
»razumevanje ne samo z razumom, temveč tudi s srcem, torej s simpatijo in empatijo. Ekumenska duhovnost pomeni torej naše poslušanje in odprtost temu, kar
zahteva Duh, ki govori po različnih oblikah pobožnosti; pomeni, da smo pripravljeni
za spreobrnjenje in spremembo lastnega načina razmišljanja in da sprejmemo razliko, toleranco, potrpežljivost, obzirnost in nič manj pomembno dobrohotnost in
ljubezen, ljubezen, ki se ne napihuje, temveč se veseli resnice (1 Kor 13,4.6).«
Ekumenska duhovnost je, kakor vidimo, delo Svetega Duha in naše odprtosti
za njegovo delovanje, zato je prav, da se posvetimo najprej teološkemu razmisleku o njegovi vlogi.

3.1 Sad Svetega Duha in naše odprtosti zanj

V

Svetem Duhu, ki je večni Dar, se troedini Bog odpre človeškemu duhu in je
po njem navzoč v človeku, v človeškem duhu (CD 32, 58). Zato »pristna duhovnost pomeni pravzaprav ustvarjanje prostora za delovanje Svetega Duha« (Sorč
1994, 191–192).
Kakor se nauk o Svetem Duhu ne sme zapreti za obzidje Cerkve in obrniti sam
vase, tako se tudi ekumenska duhovnost, ki jo navdihuje Sveti Duh, ne sme zapreti
sama vase ali postati izključno osredotočena na eno Cerkev ali cerkveno skupnost.
Pozorna mora biti na življenje in mu služiti (Kasper 2002, 217). Ukvarjati se mora z
vsakdanjostjo in hkrati tudi z velikimi življenjskimi vprašanji o preživetju sodobnega
človeka, pa tudi z vprašanji o religij in o kultur2. Po načelu poznosrednjeveške mistike in po načelu Ignacija Loyolskega je mogoče iskati in najti Boga v vseh stvareh.
Vsakdo more priti do svojega lastnega duhovnega izkustva; omogoča ga ekumenski
dialog, ki ni le preprosta izmenjava idej, ampak izmenjava darov in duhovnih izkustev (CD 63, 28; 47; 57). To je omogočeno vsakemu kristjanu, na njemu primeren
način, in tam, kjer je. Vsakdo ima izkušnje, ki jih lahko posreduje.

3.2 Središčnost Jezusa Kristusa

J

ezus Kristus je središče vesolja in zgodovine odrešenja, središče življenja in poslanstva Cerkve, središče duhovnega življenja slehernega kristjana. To Kristusovo središčnost (kristocentričnost) je na poseben način poudaril drugi vatikanski
cerkveni zbor (CS 45, 2; C 40).
2

Drugi vatikanski cerkveni zbor je vesoljno delovanje Duha prepoznal ne le v religijah, ampak tudi v
človeški kulturi in v napredku (CS 26; 28; 38; 41; 44).
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Ekumenska duhovnost ohranja edinstvenost in univerzalnost odrešenjskega
pomena Jezusa Kristusa. Nasprotuje zasanjani skušnjavi, da bi odstranili kristološko sredništvo in imeli neposreden dostop do Boga. Spominja nas: »Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki je v Očetovem naročju, on ga je razodel.« (Jn 1,18)
Kristocentričnost nas tako usmerja na svetopisemski in zakramentalni temelj ekumenske duhovnosti. Kristus je navzoč v božji besedi in v zakramentih (BR 21).

3.3 Skupno branje in študij Svetega pisma in obhajanje
zakramentov

L

egitimna ekumenska duhovnost je najprej svetopisemska in spodbuja skupno
branje in študij Svetega pisma. Lectio divina, ki jo drugi vatikanski zbor zelo
priporoča (BR 25), omogoča zvesto hojo za Jezusom. Takšna duhovnost se razkriva v sadovih Duha (Gal 5,22).
Ekumenska duhovnost živi od liturgičnega praznovanja in spodbuja poglabljanje
v bogoslužje Cerkve. Takšno duhovnost živijo predvsem v ekumenskih skupinah,
ki pa se ne smejo ločiti od širše cerkvene skupnosti ali pa se dvigniti nad njo. Ekumenizma se ne more nihče iti kar po svojem okusu in na svoj način. Vsak naj kot
ud Kristusovega telesa prispeva h gradnji celotnega telesa Cerkve, od katerega
tudi vse prejema. Ekumenska duhovnost ohranja edinost v Duhu (Ef 4,3).

Vsem kristjanom je skupen predvsem krst, po katerem smo del edinega Kristusovega telesa in že sedaj v globokem občestvu, čeprav še ne v polnosti. Lahko rečemo, da sta prav medsebojno priznanje krsta in medsebojno spodbujanje, da
živimo kot krščeni ljudje, srčika ekumenske duhovnosti (Koch 2006, 38).

3.4 Živeto krščansko bratstvo

E

kumenska duhovnost ne more biti drugačna kakor eklezialna, skupnostna
duhovnost, torej duhovnost, ki temelji na krščanskem bratstvu. Čeprav so
kristjani ločeni, se čutijo kakor bratje in sestre v Kristusu, saj jih druži isti krst.

Edinost v ljubezni, ki jo moremo kontemplirati v troedinem Bogu, je vzor krščanske in cerkvene edinosti. Hkrati pa je cerkvena edinost ikona Trojice (C 3; E
3). Cerkev more biti ikona Trojice le takrat, ko živi svojo edinost kot edinost v različnosti in različnost v edinosti. In to je tudi cilj ekumenskega gibanja in temelj
ekumenske duhovnosti (Kasper 2002, 219–223; Koch 2006, 34–35).

3.5 Molitev in spreobrnjenje srca

E

kumenska duhovnost je duhovnost molitve ali pa je ni. Samo v Duhu lahko in moramo vzklikati: »Abba, Oče!« (Rim 8,15.26; Gal 4,6). Po zgledu Marije in apostolov
v pričakovanju binkošti mora ekumenska duhovnost zbirati ljudi v prošnji za prihod
Svetega Duha, ki združuje vse narode (Apd 1,13). Le v moči molitve lahko prenaša ekumenske težave in razočaranja, pa tudi ekumensko izkušnjo puščave (Kasper 2007, IV).

Glavni cilj ekumenskega dialoga ni to, da bi druge spreobrnili k naši Cerkvi, ampak da bi se vsi mi spreobrnili h Kristusu. In bliže ko bomo Kristusu, bliže bomo
tudi drug drugemu (Kasper 2007, IV).
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Sklep: Temeljni princip ekumenske duhovnosti –
občestvena duhovnost

o poskušamo videti skupaj vse te različne značilnosti ekumenske duhovnosti,
ki jih omogoča, spodbuja, daje, razodeva in vodi Očetov in Kristusov Duh, se
mi zdi, da so na poseben način zaobjete v občestveni duhovnosti, h kateri je na
poseben način spodbudil pokojni papež Janez Pavel II. v apostolskem pismu V zarji novega tisočletja. Občestvena duhovnost je izredno pomembno znamenje za
današnji čas, ker razkriva najglobljo skrivnost življenja troedinega Boga in Cerkve,
kaže na božji izvor krščanskega oznanila in Cerkve same in ima moč, da tudi današnjemu človeku odpira srce za Jezusa Kristusa in za Cerkev.
Znana je trditev K. Rahnerja, da bo kristjan tretjega tisočletja mistik ali pa ga ne
bo. Po mojem mnenju je prišel čas, da se ta trditev dopolni: kristjan našega tisočletja bo tisti, ki bo gradil bratsko občestvo, še posebno ekumensko, in živel v njem,
z njim in iz njega ali pa ga ne bo. Kakor je bratsko življenje prvih kristjanov najgloblje nagovarjalo njihove sodobnike, tako nagovarja tudi naše. Bratstvo, še posebno ekumensko, je preroško znamenje, ki ga današnji čas najbolj potrebuje.
In kaj je občestvena duhovnost? Papež Janez Pavel II. pravi, da je to predvsem
»pogled srca, ki ga nosi skrivnost Presvete Trojice, ki prebiva v nas in katere sij je
zajet tudi v obrazih bratov in sester, ki so poleg nas« (CD 58, 43). Kako pomembni
so osebni bratski odnosi v ekumenizmu, potrjujejo tudi izkušnje tistih, ki veliko
delajo na tem področju. Kardinal Kasper pravi, da ima ekumenski dialog uspeh
samo takrat, ko mu uspe ustvariti medsebojno zaupanje in prijateljstvo (Kasper
2002, 216). Tudi jezuit Milan Žust (2007), ki že nekaj let dela v Papeškem svetu za
edinost kristjanov, vedno znova poudarja, da je treba veliko več delati za medsebojne osebne odnose, če želimo, da bo več sadov ekumenskega prizadevanja.
Občestvena duhovnost ali duhovnost edinosti je torej temeljni princip ekumenske duhovnosti. Zato kardinal Kasper upravičeno pravi: »Brez resnično občestvene
duhovnosti, ki daje prostor drugemu, ne da bi se odpovedala svoji identiteti, bi
vsak naš napor končal v suhem in votlem aktivizmu.« (Kasper 2008, 108)
Ko si bomo vsi kristjani in skupaj z nami naše Cerkve in cerkvene skupnosti prizadevali s pomočjo in v moči Svetega Duha živeti po njenem principu, bo mogel
Sveti Duh udejanjati med nami edinost v različnosti in različnost v edinosti.
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