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Vpliv religije in kulture na duhovnost in obratno

Povzetek:	Postmoderno	kulturo	zaznamuje	velika	duhovna	lakota.	Ob	tem	feno-
menu	iskanja	duhovnosti	postavlja	avtor	prispevka	tezo,	da	religija	in	kultura	
zelo	vplivata	na	duhovnost	in	obratno:	tudi	duhovnost	ima	velik	vpliv	na	religi-
jo	in	na	kulturo.	Da	bi	to	tezo	potrdil,	avtor	po	kratki	predstavitvi	temeljnih	
pojmov	razišče	najprej	vpliv	religije	in	kulture	na	duhovnost	predvsem	skozi	
zgodovino	krščanske	duhovnosti	znotraj	katoliške	Cerkve.	V	tretjem	poglavju	
prikaže,	kako	je	duhovnost	vplivala	na	religijo	in	na	kulturo	in	kako	lahko	še	bolj	
vpliva.	Sodobno	veliko	zanimanje	za	duhovnost	je	namreč	znamenje	časa,	da	
je	treba	začeti	še	bolj	zavestno	razvijati	duhovnost,	ki	bo	zmožna	ustvarjati	
medreligiozni	in	medkulturni	dialog	v	današnjem	prostoru	in	času	in	preobra-
žati	sedanjo	kulturo	v	kulturo	vzajemnega	življenja	in	spoštovanja	vsakogar.	

Ključne besede:	religija,	kultura,	duhovnost,	duhovna	lakota,	dialog

Abstract:	Influence of Religion and Culture on Spirituality and Vice-Versa
Postmodern	culture	is	characterized	by	a	great	spiritual	hunger.	On	the	basis	
of	the	phenomenon	of	searching	for	spirituality	the	author	advances	the	thesis	
that	religion	and	culture	exert	strong	influence	on	spirituality	while	spirituality	
can	also	have	great	influence	on	religion	and	culture.	To	confirm	this	thesis	the	
author,	after	a	short	presentation	of	basic	concepts,	first	investigates	the	influ-
ence	of	religion	and	culture	on	spirituality	primarily	by	considering	the	history	
of	Christian	spirituality	within	the	Catholic	Church.	He	then	shows	how	spiritu-
ality	has	influenced	religion	and	culture,	and	how	its	influence	can	be	even	
stronger.	Modern	interest	in	spirituality	is	in	fact	a	sign	of	the	times,	indicating	
it	is	necessary	to	begin	a	more	conscious	development	of	spirituality	that	will	
encourage	inter-religious	and	intercultural	dialogue	in	the	present	time	and	
space	and	transform	the	contemporary	culture	into	a	culture	of	mutual	respect	
for	everyone.
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1. Uvod
Če	obiščemo	knjigarne,	se	sprehodimo	po	spletu	ali	po	ulicah	velikih	mest,	hitro	
opazimo	povsod	nešteto	najrazličnejših	ponudb,	ki	želijo	človeku	omogočiti,	da	
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sreča	različna	duhovna	doživetja	in	duhovnosti.	Zakaj	so	potem	krščanske	cerkve	
vedno	bolj	prazne	in	pogosto	zasledimo	celo	številna	nasprotovanja	in	indiferen-
tnost	(nas)proti	religiji	in	religiozni	duhovnosti,	posebno	krščanski?	Kdo	spodbuja	
to	iskanje,	če	ne	religija?	Je	to	odsev	današnje	kulture?	

Ob	tem	današnjem	fenomenu	lakote	po	duhovnosti	postavljamo	tezo,	da	ima-
ta	religija	in	kultura	na	duhovnost	velik	vpliv	in	narobe:	tudi	duhovnost	ima	velik	
vpliv	na	religijo	in	na	kulturo.	Če	je	v	današnjem	času	tako	veliko	zanimanje	za	
duhovnost,	potem	smo	prepričani,	da	je	to	znamenje	časa,	da	moramo	začeti	še	
bolj	zavestno	razvijati	duhovnost,	ki	bo	zmožna	ustvarjati	medreligiozni	in	med-
kulturni	dialog	v	današnjem	prostoru	in	času	in	preobražati	kulturo	v	kulturo	vza-
jemnega	življenja	in	spoštovanja	vsakogar.

Za	potrditev	teze	bomo	najprej	(po	prvem	poglavju,	v	katerem	bomo	na	kratko	
predstavili	temeljne	pojme)	raziskali	vpliv	religije	in	kulture	na	duhovnost,	pred-
vsem	v	zgodovini	krščanske	duhovnosti	znotraj	katoliške	Cerkve.	V	tretjem	poglav-
ju	bomo	pokazali,	kako	je	vplivala	duhovnost	na	religijo	in	na	kulturo	v	preteklosti	
in	kako	vpliva	danes.	V	sklepu	pa,	kako	bi	lahko	duhovnost	še	bolj	postala	sredstvo	
in	prostor	večjega	dialoga	med	religijami	in	kulturami.	

2. Katka opredelitev temeljnih pojmov

Etimološke	korenine	ima	beseda	»religija«	v	latinski	besedi	»religare«	(povezovati,	
ponovno	povezati,	zbirati).	Religija	je	navadno	sistem	verovanja,	etičnih	vrednot	in	
dejanj,	s	katerimi	človek	izraža	svoj	odnos	do	svetega,	do	svete	resničnosti.	Na	su-
bjektivni	ravni	pomeni	religija	verovanje,	to	je:	odnos	do	svetega,	ki	se	izraža	v	
osebnem	odnosu	prek	različnih	načinov	češčenja	svetega	in	življenja	v	skladu	z	njim.	
Na	tej	ravni	lahko	vidimo	povezanost	religije	z	duhovnostjo,	kadar	pomeni	prepro-
sto	osebno	živeto	verovanje.	Na	objektivni	ravni	pomeni	religija	religijsko	institu-
cijo	ali	ustanovo,	ki	povezuje	človeka	z	nadnaravnim	ali	svetim	prek	nekega	dolo-
čenega	sistema	češčenja,	vedenja	in	prakse,	prek	pogleda	na	svet,	s	svetimi	bese-
dili	in	kraji,	s	teologijo	in	z	etiko.	Ti	dve	ravni	sta	komplementarni,	občasno	pa	sta	
si	lahko	nasprotni	ali	celo	izključujoči.	(Splošni religijski leksikon 2007, s.	v.	»religija«;	
Rožič	2014,	6;	2015,	35−36)	Pojem	»religija«	se	je	v	Evropi	začel	uporabljati	sredi	
17.	stoletja.	Ko	so	spoznavali	druge	celine,	je	veljal	izraz	»religija«	tudi	za	prepriča-
nja	in	prakse	»novih«	kultur,	ki	so	jih	srečali	zahodni	raziskovalci.	(Byrne	1998,	102)

Beseda	»duhovnost«	se	je	začela	uporabljati	najprej	v	krščanstvu.	Izvira	iz	la-
tinske	besede	»spiritualitas«.	»Duhovna	oseba«	(1	Kor	2,14–15)	je	po	Pavlu	nekdo,	
v	katerem	biva	božji	Duh	ali	ki	živi	v	njem	in	po	njem,	ki	je	Očetov	in	Sinov	Duh.	V	
katoliški	Cerkvi	se	je	sredi	20.	stoletja	z	besedo	duhovnost	dokončno	začelo	ozna-
čevati	duhovno	življenje	kot	živeto	duhovno	izkustvo,	ki	vključuje	askezo,	mistiko,	
dinamiko	notranjega	življenja,	celostno	živeto	vero	na	osebni	in	na	skupnostni	
ravni	in	tudi	teološki	študij.	Uporaba	besede	duhovnost	je	v	današnjem,	sekulari-
ziranem	in	postmodernem	času	pogosto	zelo	nejasna.	Kljub	temu	da	je	težko	na-
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tančno	opredeliti	njen	pomen,	ker	je	vedno	bolj	ločena	od	religijskih	tradicij	in	
institucij,	lahko	pri	različnih	duhovnih	avtorjih	vidimo,	da	beseda	velja	za	globlje	
vrednote	in	poglede	na	življenje,	po	katerih	želijo	ljudje	živeti.	Pomeni	torej	iska-
nje	tistega,	kar	je	lahko	človeku	v	pomoč,	da	doseže	polnost	življenja,	da	najde	
odgovore	na	svoja	temeljna	vprašanja	in	smisel	svojega	življenja	ter	da	uresniči	v	
polnosti	svoje	zmožnosti.	(Sheldrake	2014,	6−10;	Globokar	2015,	452–453)	Mno-
gi	danes	raje	uporabljajo	pojem	duhovnost	kakor	pa	religija,	tudi	zato,	ker	je	širši,	
manj	konkreten	in	manj	vezan	na	institucijo.	Drugi	pa	menijo,	da	je	duhovno	in	
duhovnost	srce	religije,	pravo	središče,	ki	ga	zaznamuje	zlasti	versko	in	mistično	
izkustvo.	(King	1992,	16)

Kultura	je	po	klasični	Tylorjevi	(1920,	1)	definiciji	»kompleksna	celota,	ki	vklju-
čuje	znanje,	prepričanje,	umetnost,	moralo,	pravo,	običaje	in	vse	druge	značilno-
sti	in	navade,	ki	jih	človek	pridobi	kot	član	družbe«.	V	najširšem	pomenu	je	tudi	
način	človekovega	življenja.	Kakor	pove	Bahovec	(2009,	324),	»je	temeljna	in	ne-
ločljiva	človeška	značilnost,	je	nekaj,	kar	v	bistvu	določa	identiteto	posameznih	
oseb	in	skupin«.	Kulture	so	»različno	utemeljene	in	orientirane«	(2015,	337).	Ključ-
nega	pomena	je	dejstvo,	ki	ga	poudarja	Gallagher	(2003,	23),	

»da	poteka	dvosmerna	izmenjava	med	strukturo	naših	življenj	in	kulturami,	v	
katerih	prebivamo.	Način,	kako	živimo	ali	delujemo,	oblikuje	način,	kako	mislimo	
in	čutimo.	In	obratno,	to,	kako	mislimo	in	čutimo,	močno	krepi	to,	kako	si	pred-
stavljamo	naše	možnosti	za	spreminjanje	ali	nespreminjanje	tega	sveta.«	

3. Vpliv religije in kulture na duhovnost

Kakor	smo	že	videli,	lahko	vidimo	vpliv	religije	na	duhovnost	že	v	tem,	da	je	beseda	
duhovnost	nastopila	znotraj	krščanstva.	Fenomen	dualizma	med	duhovnim	in	fizič-
nim	ali	med	dušo	in	telesom,	ki	je	postopoma	vedno	bolj	zaznamoval	krščanstvo	in	
njegovo	duhovnost,	nikakor	ne	izhaja	iz	Pavlovega	razumevanja	človeške	osebe	ali	
vsega	ustvarjenega	(Sheldrake	1991,	34),	temveč	je	sad	vpliva	grške	kulture.	Pod	
vplivom	platonistov,	ki	so	videli	materijo	le	kot	»ječo«	duše,	se	je	počasi	začel	izgu-
bljati	pogled	apostola	Pavla	na	duhovnost.	Takšen	dualistični	pogled	na	človeka	je	
skušal	dati	prednost	duši	na	škodo	telesu.	Cenjene	so	bile	samo	dejavnosti	duše,	
telesne	pa	naj	bi	bile	povsem	nepomembne,	če	že	ne	škodljive	in	v	službi	zla.	(Stegu	
2015,	522)	To	pa	je	vodilo	k	pretiranemu	ali	pa	izključujočemu	spiritualizmu,	ki	je	
preziral	pomen	konkretne	vsakdanjosti	za	duhovno	življenje	(Špidlik	1998,	25−26).	

Pod	vplivom	sholastične	»nove	teologije«,	ki	je	sprejela	Aristotelovo	filozofijo,	
je	beseda	»duhovno«	začela	označevati	inteligentno	naravo	(človeka).	Njej	na-
sproti	je	bila	postavljena	neinteligentna	narava.	Pomen	besede	»duhovnost«	se	
je	torej	povsem	razdelil:	na	eni	strani	je	pomenila	življenje	v	luči	vere,	nadnaravno	
življenje,	kot	nasprotje	življenja	brez	milosti;	na	drugi	strani	pa	je	označevala	to,	
kar	je	»nematerialno«,	v	nasprotju	z	materialno,	otipljivo	in	objektivno	stvarno-
stjo.	(Sheldrake	2014,	5−7)	
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V	ljudskem	jeziku	se	je	pojem	»duhovnost«	v	povezavi	z	duhovnim	življenjem	
uveljavil	v	Franciji	šele	v	17.	stoletju.	V	pozitivnem	smislu	je	pomenila	osebni,	afek-
tivni	odnos	z	Bogom.	Toda	že	v	zgodnjem	18.	stoletju	je	beseda	duhovnost	izginila	
iz	religioznih	in	teoloških	slovarjev	katoliške	Cerkve,	predvsem	zaradi	sumljivega	
religioznega	entuziazma	in	kvietizma	salonske	kulture.	V	začetku	20.	stoletja	se	je	
ta	pojem	spet	našel	v	Franciji	v	povezavi	z	»duhovnim	življenjem«,	predvsem	pri	
debatah	o	naravi	duhovnega	življenja.	Tisti,	ki	so	videli	povezanost	med	»običajno«	
(asketsko)	in	»izredno«	(mistično)	razsežnostjo	krščanskega	življenja,	so	začeli	raje	
uporabljati	besedo	duhovnost.	Po	drugem	vatikanskem	koncilu	se	je	vzpostavilo	
zavedanje,	da	duhovnost	ni	omejena	na	človekovo	notranjost	oziroma	na	osebno	
notranje	življenje,	ampak	integrira	vse	vidike	človeškega	izkustva	življenja	in	delo-
vanja	in	je	vedno	vključena	v	konkretno	kulturo.	(Sheldrake	2014,	6–7;	Maver	2013,	
61–71;	Valenčič	2013,	66–69)

Ko	raziskujemo	krščansko	duhovnost,	lahko	odkrijemo,	kako	so	v	preteklosti	raz-
lične	zahodne	kulture	oblikovale	prakso	krščanske	duhovnosti,	na	primer	socialno-
-kulturne	razmere	poznega	rimskega	imperija	in	bizantinskega	cesarstva,	vpliv	pro-
testantizma	in	katoliške	reformacije,	razsvetljenstva	ali	moderne	znanosti	in	tehno-
logije	itd.	Znotraj	krščanstva	so	obstajale	in	še	obstajajo	različne	šole	duhovnosti:	
španska	duhovnost,	francoska	duhovnost,	ruska	pravoslavna	duhovnost,	duhovnost	
puščavskih	očetov,	srednjeveška	duhovnost,	meniška	duhovnost	itd.	Ta	različnost	
duhovnosti	razkriva,	da	ni	ene	univerzalne	duhovnosti	niti	znotraj	ene	religije.	Ob-
staja	samo	mnogo	partikularnih	duhovnosti,	ki	so	zelo	povezane	s	posameznimi	
obdobji	in	prostori,	z	različnimi	socialno-politično-ekonomskimi	situacijami	in	z	raz-
ličnimi	oblikami	zavedanja	in	kultur,	hkrati	pa	vse	to	tudi	presegajo.	(King	1992,	19)

Sodobni	poudarek	na	duhovnosti	ima	korenine	zagotovo	v	zahodni	kulturi,	v	
kateri	sta	vedno	bolj	v	ospredju	subjekt	v	svoji	individualnosti	in	pozornosti	na	
osebni	razvoj	in	pomembnost	človekove	duševnosti	ter	najrazličnejših	psiholoških	
šol	in	terapij.	Tako	so	se	razvile	različne	duhovnosti,	ki	niso	povezane	z	nobeno	
religijo	in	tudi	neposredno	ne	vodijo	k	povezanosti	človeka	s	transcendenco.	Po-
gosto	temeljijo	na	filozofiji,	psihologiji,	teoriji	spolov,	estetiki	itd.	(Sheldrake	2014,	
7−12)	V	sodobni	sekularni	družbi	se	je	duhovnost	»odkrila«	kot	izgubljena	ali	skri-
ta	razsežnost	življenja	v	prevladujoči	materialistični	in	potrošniški	kulturi.	Postala	
je	ključna	za	iskanje	smeri	in	smisla	življenja.	(King	1992,	18)	

4. Vpliv duhovnosti na religijo in na kulturo
Ko	beremo	različne	knjige	o	zgodovini	krščanske	duhovnosti	ali	pa	tudi	o	drugih	
duhovnostih,	lahko	hitro	ugotovimo,	da	je	imela	duhovnost	vedno	velik	vpliv	na	
religijo	in	na	kulturo.	Znotraj	krščanstva	je	to	posebno	izrazito	opazno	pri	različnih	
ustanoviteljih	redov	in	pri	svetnikih,	pa	tudi	v	številnih	duhovnih	gibanjih,	ki	so	se	
večkrat	z	njimi	začela	ali	pa	so	nanje	tudi	precej	vplivala.	V	moči	prejetih	karizem	
ter	z	globokim	čutom	za	Cerkev	in	za	znamenja	časa	so	odgovorili	na	duhovne	
potrebe	takratnega	časa	in	prostora,	tudi	same	katoliške	Cerkve	in	takratne	kul-
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ture.	S	svojim	duhovnim	življenjem	in	delovanjem	–	mnogi	tudi	s	svojimi	pisnimi	
deli	–	so	začeli	novo	duhovno	pot	znotraj	Cerkve	in	tako	vplivali	tudi	na	spremem-
be	znotraj	Cerkve	same	in	znotraj	takratne	kulture.	Naj	omenimo	samo	nekatere,	
ki	so	imeli	in	še	imajo	velik	vpliv:	sv.	Benedikt,	sv.	Bernard,	sv.	Frančišek,	sv.	Domi-
nik,	sv.	Ignacij	Lojolski,	sv.	Janez	od	Križa,	sv.	Angela	Merici,	sv.	Terezija	Vélika	itd.	
Vpliv	duhovnosti	na	globoko	prenovo	katoliške	Cerkve	je	še	posebno	očitno	viden	
ob	drugem	vatikanskem	koncilu,	ki	je	med	drugim	sad	tudi	poprejšnjega	biblične-
ga,	liturgičnega	in	patrističnega	gibanja.	

V	mnogih	alternativnih	duhovnostih	postmoderne	kulture	je	predvsem	po-
membno	prebujanje	ljudi	v	večno	razsežnost	življenja.	Veliko	ljudi,	ki	so	bili	dolgo	
razočarani	in	oddaljeni	od	religije,	je	začelo	po	poti	duhovnosti	ponovno	odkriva-
ti	skrivnosti	notranjega	življenja	ter	bogastvo	in	izzive	nevidnega	sveta.	Z	izgubo	
starodavne	tesne	povezanosti	z	naravo	in	z	rahljanjem	povezanosti	z	religijami	je	
namreč	človek	postal	brezdomec.	In	prav	v	tem	je	eden	glavnih	razlogov	obupne	
duhovne	lahkote.	(O'Donohue	1998,	91)	Po	eni	strani	je	ta	lakota	neke	vrste	zna-
menje	obupa	nad	sedanjimi	religijami	in	kulturami,	po	drugi	strani	pa	je	prav	njim	
v	spodbudo:	bolj	prisluhnejo	potrebam	sedanjega	človeka	in	dopustijo,	da	pride	
v	njih	bolj	v	ospredje	njihova	duhovna	razsežnost.	

Postmoderna	kultura	je	spodbudila	tudi	razvijanje	filozofske	duhovnosti,	ki	
spodbuja	človeka	k	življenju	v	radikalni	vprašljivosti	in	k	nenehnemu	iskanju	od-
govorov	na	temeljna	človekova	vprašanja.	Zanjo	ni	nič	na	svetu	samoumevno.	S	
svojo	držo	spodbuja	tudi	religijo	in	njeno	duhovnost,	da	je	odprta	za	temeljno	
vprašljivost	in	se	ne	prepusti	lagodni	ustaljenosti	in	samoumevnosti,	ki	je	na	voljo	
njenemu	verniku.	Prav	na	tej	točki	lahko	namreč	vidimo	razliko	med	religiozno	
pripadnostjo	(konfesionalnostjo)	in	duhovnostjo,	kakor	pove	Klun:	»Lahko	imamo	
opravka	z	religioznostjo	–	v	smislu	pripadnosti	in	veroizpovedi	–	ne	da	bi	ob	tem	
zaznali	pristno	duhovnost.	Slednja	je	na	delu	takrat,	ko	je	veren	človek	sposoben	
radikalnega	spraševanja	in	iskrene	pripravljenosti	za	nenehno	spreobračanje	
(sebe).«	(2012,	81−82)

Lahko	se	vprašamo,	zakaj	sta	v	današnjem	času	religija	in	religiozna	duhovnost,	
posebno	krščanska,	v	zahodni	družbi	vedno	bolj	marginalna	fenomena.	Težko	je	
vso	krivdo	naprtiti	vplivu	sekularizirane	kulture	ter	kulture	znanosti	in	tehnike	in	
s	tem	povezane	kulture	potrošništva	in	samoumevnosti.	Potrebno	je	tudi	kritično	
samoizpraševanje	vseh	področij	duhovno-kulturnega	življenja,	še	zlasti	religije,	
religiozne	duhovnosti	in	teologije	(duhovnosti).	Zato	menimo,	da	je	glavno	vpra-
šanje	religiozne	duhovnosti,	kako	v	kulturi	samoumevnosti	omogočiti	človeku,	da	
pride	do	pristnega	izkustva:	nič	ni	samoumevno,	vse	je	dar.	Šele	na	podlagi	takšne	
izkušnje	se	bosta	v	človeku	prebudili	hvaležnost	in	zmožnost	kontemplacije	njega,	
ki	se	mu	prek	vsega	podarja,	ker	ga	ljubi	in	mu	želi	razodeti	svojo	nežno	bližino	in	
darujočo	ljubezen.	Na	tem	temelju	se	lahko	človek	odpre	za	presežnost,	za	religi-
ozne	odgovore	in	s	tem	tudi	za	religiozno	duhovnost.	(81−82)

Če	pogledamo	še,	kako	duhovnost	vpliva	na	kulturo,	moramo	priznati,	da	je	
kultura	res	sad	človeka,	njegove	imaginacije	(domišljije)	in	ustvarjalnosti	ter	vseh	
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drugih	njegovih	notranjih	in	zunanjih	sposobnosti.	Toda	če	gledamo	nanjo	v	luči	
religije	in	njene	duhovnosti,	je	sad	tudi	nečesa,	kar	je	več	kakor	človek,	to	je:	sad	
transcendence,	duha,	svetega,	absolutnega,	Boga.	Religija	in	njena	duhovnost	v	
najvišjih	oblikah	sta	imeli	velik	vpliv	na	razvoj	človeške	kulture.	Bili	sta	glavni	nav-
dih	za	glasbo,	poezijo,	arhitekturo,	kiparstvo	in	za	slikarstvo.	Imeli	sta	prevladujoč	
vpliv	na	oblikovanje	klasične	literature.	V	zgodnjih	civilizacijah	so	bili	glavni	pred-
stavniki	kulture	voditelji	obredov.	Religija	in	njena	duhovnost	sta	bili	mogočna	sila	
v	življenju	narodov,	v	srcih	ljudi,	ki	so	si	prizadevali	za	boljše	stvari,	za	zdravo	ve-
drino,	upanje,	veselje,	vztrajnost	pri	spoprijemanju	s	težavami,	pripravljenost	za	
velikodušno	pomoč,	skratka,	za	duha	dobronamernega	optimizma,	brez	katerega	
noben	narod	ne	more	postati	velik.	(Knight	2012,	s.	v.	»Religion«)

Ko	govorimo	torej	o	duhovnosti	in	o	njenem	vplivu	na	religijo	in	na	duhovnost,	
je	prav,	da	imamo	vedno	pred	očmi,	kako	se	v	duhovnosti	vedno	prepletajo	tri	
razsežnosti,	ki	so	medsebojno	odvisne,	in	kako	je	vsaka	od	njih	nenadomestljiva:	
1.	osebno-izkustvena	razsežnost	duhovnosti,	brez	katere	duhovnost	ne	more	biti	
izkustvena,	torej	osebna	in	živeta	vera,	kadar	govorimo	o	religiozni	duhovnosti;	2.	
skupnostna	razsežnost	duhovnosti,	kajti	vsak	človek	more	postajati	to,	kar	je,	le	v	
osebnem	odnosu	do	drugih	oseb	in	v	vpetosti	v	neko	določeno	skupnost	in	njeno	
kulturo	–	na	tej	ravni	lahko	vidimo	tudi	vlogo	religije	in	njene	institucionalnosti,	
prav	tako	pa	je	mogoče	na	tej	ravni	najbolje	prepoznati	sadove	duhovnosti;	3.	re-
fleksivna	ali	študijska	razsežnost	duhovnosti,	ki	lahko	v	najširšem	smislu	pomeni	
vsako	osebno	in	skupnostno	refleksijo	živete	duhovnosti	in	njeno	ubeseditev,	v	
ožjem	smislu	pa	sistematičen,	primerjalen	in	kritičen	študij	duhovnih	izkustev	in	
naukov,	ki	so	se	razvili	iz	njih.	(Principe	2003,	s.	v.	»Spiritualità	cristiana«)	Če	izpa-
de	katerakoli	od	teh	razsežnosti,	potem	se	lahko	duhovnost	hitro	skrči	na	eno	ali	
drugo	razsežnost.	To	pa	ji	onemogoči,	da	bi	v	polnosti	udejanjila	svoje	poslanstvo.	
Če	upoštevamo	ta	princip,	potem	vidimo:	povsem	naravno	je,	da	religija	in	kultu-
ra	vplivata	na	živeto	duhovnost	in	na	njen	študij,	hkrati	pa	tudi	živeta	duhovnost	
in	njena	refleksija	vplivata	na	samo	religijo	in	na	kulturo.	

5. Sklep
Na	podlagi	dosedanje	raziskave	lahko	potrdimo	tezo,	da	imata	religija	in	kultura	
velik	vpliv	na	duhovnost	in	obratno.	Duhovnost	je	nastala	znotraj	religije	in	vedno	
znova	nosi	v	sebi	tudi	odsev	kulture,	v	kateri	obstaja.	Seveda	pa	tudi	duhovnost,	
ki	nastane	znotraj	nekega	določenega	obdobja,	vpliva	na	poseben	način	nazaj	na	
religijo	in	na	kulturo	tistega	časa.	

Na	koncu	lahko	rečemo,	da	je	velika	duhovna	lakota	v	današnji	postmoderni	
zahodni	kulturi	ne	samo	odsev	te	kulture	in	izključevanja	predvsem	krščanstva,	
ampak	tudi	znamenje	časa	za	vse	religije,	da	začnejo	zavestneje	iskati	in	razvijati	
duhovnost,	ki	bo	zmožna	odgovoriti	na	potrebe	današnjega	človeka	in	različnih	
skupnosti	in	kultur.	Pri	tem	morajo	pripadniki	različnih	religij	in	tudi	institucije	
imeti	pred	očmi	nujnost,	da	mora	ta	potrebna	duhovnost	omogočati	in	ustvarjati	
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medreligiozni	in	medkulturni	dialog	v	današnjem	prostoru	in	času	in	preobražati	
današnjo	kulturo	v	kulturo	vzajemnega	življenja	in	spoštovanja	do	vsakega	in	vsa-
kogar.	(Prijatelj	2012,	349)

Proces	družbenih	in	kulturnih	sprememb	se	je	v	zadnjih	letih	res	pospešil	in	
vedno	več	je	tudi	medreligioznih	napetosti.	V	nobenem	obdobju	zgodovine	kr-
ščanstva	ni	bilo	toliko	mučencev	kakor	v	današnjem.	Inovacije	v	komunikaciji,	iz-
kušnje	družbenega,	rasnega	in	religijskega	pluralizma,	nenehna	svetovna	rast	pre-
bivalstva,	vse	večja	gospodarska	konkurenca,	manjšanje	svetovnih	virov	energije	
in	hrane,	revolucionarne	spremembe	v	geopolitičnih	silah,	vedno	večja	imigracija,	
globalizacija	na	vseh	področjih,	vse	to	je	zelo	vznemirljivo	za	številne	posamezni-
ke,	skupine	in	institucije.	Vse	to	spodbuja	celotno	človeštvo,	tudi	svetovne	religije,	
k	prizadevanju,	da	bi	našli	vire,	ki	bi	omogočili	rešitev	teh	perečih	izzivov.	Takšen	
vir	je	lahko	na	poseben	način	»nova«	duhovnost.	

Nagovarja	spodbuda	Ewerta	Cousinsa	(1993,	38−41),	ki	je	pozval	svetovne	re-
ligije,	da	bi	v	okviru	svojih	duhovnih	virov	odgovorile	na	velike	globalne	grožnje	
revščine,	vojn	in	ekoloških	nesreč.	Vsaka	verska	skupnost	bi	morala	preučiti	svojo	
duhovne	vire	v	luči	perspektive,	da	bi	razvila	duhovnost,	ki	bo	odgovorila	na	da-
našnje	globalne	potrebe	vsega	človeštva.	Ko	se	opira	na	učenje	P.	T.	de	Chardina,	
predlaga,	da	bi	v	vseh	ljudeh	tretjega	tisočletja	razvili	»globalno	zavest	in	duhov-
nost«.	Pripadniki	različnih	religij	in	kultur	naj	bi	tako	postali	zmožni	razvijati	glo-
balno	zavest	medsebojnega	spoštovanja	in	sprejemanja,	ki	ne	bi	izključevala	ni-
kogar	in	v	kateri	bi	vsak	človek	postal	dar	drugemu.	Posamezniki	in	manjše	sku-
pnosti	naj	bi	začeli	načrtno	razvijati	in	udejanjati	osebna	in	skupnostna	medseboj-
na	srečevanja	religij	in	kultur,	da	bi	se	tako	vedno	bolj	poznali	in	odkrivali,	kako	
velik	dar	so	lahko	drug	drugemu.	Tako	lahko	postaja	vsak	vedno	bolj	človek	v	
najplemenitejšem	pomenu	besede.	(Svetelj	2014,	72−76)	

Vsi	naj	bi	posvetili	tudi	večji	poudarek	odnosu	do	stvarstva,	saj	bi	tako	zagotovi-
li	stabilno	in	varno	izhodišče	za	nadaljnji	razvoj.	V	veliko	pomoč	bi	bila	lahko	pod-
pora	svetovnih	struktur,	ki	bi	zagotovile	pravičnost	in	mir	med	posamezniki	in	na-
rodi.	K	duhovnosti,	ki	bo	odgovorno	odprta	do	vsakega	človeka,	do	vseh	njegovih	
potreb	in	tudi	do	vseh	skupnosti	ter	do	vsega	človeštva,	skupaj	z	vsem	stvarstvom,	
spodbuja	tudi	papež	Frančišek,	predvsem	v	svoji	okrožnici	Laudato si	(2015).	

V	današnji	kulturi	samoumevnosti	in	individualizma	je	treba	razvijati	duhovnost,	
ki	bo	omogočila	vsakemu	človeku	in	vsem	skupnostim	priti	do	pristnega	izkustva,	
da	ni	nič	samoumevnega,	da	je	vse	dar	in	da	ne	more	noben	človek	postati	to,	kar	
je,	sam	zase,	ampak	le	v	pristnem	odnosu	do	drugih	oseb	in	kulture.	Prepričani	
smo,	da	tudi	nobena	religija	in	nobena	duhovnost	ne	moreta	postati	v	polnosti	to,	
kar	sta	v	svojem	bistvu,	če	se	zapreta	sami	vase	in	če	nista	pripravljeni	vstopiti	v	
globlji	odnos	do	drugih	religij	in	duhovnosti	in	kultur,	v	katerih	obstajata.

Izkustvo	nesamoumevnosti	bo	prebudilo	v	vsakem	človeku,	tako	religioznem	
kakor	nereligioznem,	hvaležnost	in	zmožnost	kontemplacije	tistega,	ki	se	mu	prek	
vsega	podarja	in	ga	spodbuja,	da	bi	tudi	sam	postal	dar	za	druge	in	za	vse	stvar-
stvo.	Izkustvo	obogatitve	z	drugim	(s	posameznim	človekom,	s	skupnostjo,	z	reli-
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gijo	in	s	kulturo)	in	postajanja	tega,	kar	je,	pa	bo	v	vsakem	človeku	prebudilo	od-
prtost	in	pripravljenost	za	medsebojni	iskreni	in	spoštljivi	dialog	in	za	sodelovanje	
v	počlovečenju	vsakogar	in	posameznih	skupnosti	in	v	gradnji	sveta,	v	katerem	bo	
vsakdo	imel	možnost	za	dostojno	življenje	in	za	ustvarjalno	delovanje.	
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