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Den receptiva ekumenikens 

grundprincip

– Att inte fråga: Vad behöver andra ta emot och lära sig 

av vår tradition?

– utan att istället fråga: Vad är det vi i vår tradition 

behöver ta emot och lära oss, med integritet, av 

andra?



Receptiv ekumenik

• Faller tillbaka på frågan om attityd och 

förhållningssätt i ekumeniska möten

• En ekumenisk modell där lärandet går före  

undervisningen

– Kallas ibland för ”lärande-ekumenik”



Receptiv ekumenik

• Förutsätter ett självkritiskt förhållningssätt

• Förutsätter inte ett motsvarande initiativ till    

lärande från den andres sida 



Upprinnelsen

Centre for Catholic Studies, Durham

• Paul D. Murray  

– med forskarteam, bl.a. Gabrielle Thomas, Gregory 

Ryan

• Motiv:

1. Svara upp mot efterfrågan inom den katolska 

kyrkan om forum för lärande och självkritisk 

reflektion

2. Finna en väg ut ur den ”ekumeniska vintern”



Upprinnelsen

Centre for Catholic Studies, Durham

• Receptiv ekumenik en ”tredje fasens ekumenik” 

efter Life and Work och Faith and Order

• Presenterar nya strategier för att ge ny energi åt 

ekumeniska dialoger…

• …genom att ösa ur befintliga källor 

• Ett nytt namn för gamla, väl beprövade 

metoder



Receptiv ekumenik

• Lyfter fram centrala aspekter inneboende i 

ekumeniska processer

• Fokuserar på vad som sker i det omedelbara 

mötet

• Syftar till att skapa förhållningssätt som 

blåser liv i ekumeniskt engagemang



Internationella konferenser

• Durham 2006 samt

2009

• Fairfield Connecticut 

2014

• Canberra 2017

• Sigtuna 2020



Forskning och församlingspraxis

Receptiv ekumenik – utveckling i Australien

– Genom South Australian Council of 

Churches

• Geraldine Hawkes, generalsekreterare

– Genom Australian Catholic University

• med forskare som Antonia Pizzey och Ormond 

Rush
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Receptiv ekumenik –

en del av den spirituella ekumeniken

Likheter

• Fokus på bön och inre omvändelse

• Snarare självkritik än granskande av andra  

traditioner

• Betonar integriteten

• Ekumenik inte en kompromiss med, utan en 

fördjupning i, den egna traditionen



”The Second Vatican Council described the 

church as a pilgrim people…. To be in dialogue, to 

listen to each other, and to learn from each other

does not mean to become a new church but to 

become a spiritually renewed church. We do not 

want to meet at the lowest common denominator, 

we do not want to give up what was holy to our

forefathers or to make short-sighted compromises. 

Through dialogue we will not lose anything which

is worthy, but we will be enriched by the gifts of

the others.”

Kardinal Walter Kasper i Receptive Ecumenism and the Call to Catholic Learning: 

Exploring a Way for Contemporary Ecumenism, s. vii



Receptiv ekumenik –

en del av den spirituella ekumeniken

Likheter

• Betonar förnyelsen av den egna traditionen

• En reformrörelse inom kyrkan

• omfattar kyrkan i sin helhet 

med alla inblandade

• syftar till att påverka kyrkan i 

sin helhet: socialt, teologiskt,

etiskt, ecklesiologiskt….



Receptiv ekumenik –

en del av den spirituella ekumeniken

Skillnad

• Spirituell ekumenik: betonar utbytet av gåvor 

mellan traditioner

• undervisning och lärande, givande och 

tagande går hand i hand

• Receptiv ekumenik: ett exklusivt fokus på den 

ena sidan av utbytet  

• att enbart ta emot och lära från den andre



Receptiv ekumenik – ”de sårade 

händernas ekumenik”

• Att inte ”ta fram den bästa kaffeservisen”…

• …men istället våga ”sträcka fram sina sårade 

händer”



Receptiv ekumenik

• En ”reparerande ekumenik”

– erkänna behovet av att lära och bli hjälpt av den 

andre

• Att skapa tillit i det ekumeniska mötet

• Att skapa forum för ett lärande där den andres 

gåvor står i centrum



Receptiv ekumenik

Paul Murray, tes: 

• Receptiv ekumenik har potential att bidra till 

förändring

– i samhället

– i kyrkorna



…i samhället

Paul Murray:

• Receptiv ekumenik en metod med potential för att bistå 

i världens kriser och konflikter

• Potentialen: i förhållningssättet till den andre

• Inte förminskande. Bevarande av integriteten

• Tar vars och ens identitet på allvar

• En väg att leva och medla i mångfald

• Följd: ett vittnesbörd om möjligheten att leva i 

försonad mångfald



…i kyrkorna

Paul Murray

• Betonar vikten av att kyrkorna

– inte nöjer sig med att leva parallella liv

– utan istället går i närkamp med de egna attityderna

• Receptiv ekumenik banar väg för

– reform inom traditioner

• genom ökad ömsesidighet mellan olika traditioner




