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Mari Jože Osredkar
Religija kot izziv za transhumanizem
Religion as a Challenge for Transhumanism

Povzetek:	V	razpravi	najprej	pokažemo,	da	sprejetje	omejenosti	in	odpoved	same-
mu	sebi	vodi	k	polnosti	življenja.	Religije	najprej	vernikom	zapovedujejo	naj	
sprejmejo	naravne	omejenosti.	Potem	pa	jih	vzpodbujajo	k	dodatnim	odpove-
dovanjem.	S	tem	nam	kažejo,	da	odpoved	človeku	koristi	za	kvaliteto	njegove-
ga	življenja.	Religije	se	kažejo	v	odnosu	do	transhumanizma	kot	popolno	na-
sprotje.	Verstva	namreč	učijo,	da	omejitve	ne	zmanjšujejo	kvalitete	človekove-
ga	življenja	kot	uči	transhumanizem,	prav	nasprotno,	sprejetje	omejenosti	omo-
goča	preseganje	biološkega	življenja.

Ključne besede:	transhumanizem,	religija,	evangelij,	odpoved,	življenje	v	obilju

Abstract:	In	our	discussion,	we	show	first	that	accepting	limitations	and	being	in	
self-denial	is	the	path	to	the	fullness	of	life.	Religions	initially	inform	members	
to	accept	their	natural	limitations.	In	addition,	they	later	encourage	them	to	
self-impose	additional	limitations.	The	goal	here	is	that	resignation	is	beneficial	
for	the	person,	for	his	quality	of	life.	In	relation	to	Transhumanism,	religions	
thus	show	the	paradox.	Religious	doctrines	reveal	that	there	are	not	limitations	
that diminish the quality of life, as Transhumanism teaches, but on the contrary, 
the	acceptance	of	limitations	makes	it	possible	to	overcome	natural	life.

Keywords:	Transhumanism,	religion,	Gospel,	resignation,	life	in	its	fullness

1. Uvod
Transhumanizem	je	filozofsko,	kulturno	in	znanstveno	gibanje,	ki	temelji	na	pre-
pričanju,	da	bo	v	prihodnosti	mogoče	z	uporabo	znanosti	in	tehnologije	preseči	
naravne	omejitve	človeka	(Hauskeller).	Fereidoun	M.	Esfandiary je	v	Belgiji	rojen	
profesor	iranskih	korenin,	ki	je	leta	1989	opozoril	nase	s	knjigo	Are you a Trans-
human?	(Esfandiary)	Kot	futuralist	je	v	60-ih	letih	prejšnjega	stoletja	učil	»new	
concepts	of	the	human«.	Njegovo	učenje	je	postavilo	intelektualno	podlago	za	
britanskega	filozofa	Maxa	Morea,	da	je	leta	1990	začel	artikulirati	načela	transhu-
manizma	kot	futuristične	filozofije	in	v	Kaliforniji	organizirati	izobražence,	ki	so	
kasneje	ustanovili	svetovno	transhumanistično	gibanje	(More	2013).
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Res	je,	da	znanost	in	medicina	napredujeta	ter	omogočata	človeku	daljše	in	bolj	
zdravo	življenje.	Prav	je	tako!	Vendar	dolžina	življenja	in	zdravje	sama	po	sebi	še	
nista	zagotovilo	za	srečno	življenje.	Samomori	se	dogajajo	v	družbah	izobilja.	Zato	
moramo	pri	ovrednotenju	omenjenega	filozofskega	gibanja	upoštevati,	da	človekov	
cilj	še	zdaleč	ni	le	dolgo	bivanje	brez	težav	v	zemeljskem	življenju.	Ideje	transhu-
manizma	namreč	izpostavljajo	preseganje	človekovih	»naravnih	omejitev«	kot	konč-
ni	cilj	človekovega	bivanja.	Ravno	v	tej	točki	pa	se	s	tem	gibanjem	ne	strinjamo.

Transhumanizem	spominja	na	neko	propadlo	ideologijo,	ki	se	je	v	vzhodni	Evro-
pi	in	Jugoslaviji	v	letih	po	drugi	svetovni	vojni	v	šolah	začela	poučevati	sistematič-
no	in	je	napovedovala,	da	bo	z	napredkom	znanosti	religija	s	sveta	popolnoma	
izginila.	Ker	religija	poudarja	človekovo	omejenost	in	človeku	odpovedovanje	celo	
zapoveduje,	je	komunistična	ideologija	v	znamenje	nasprotovanja	veri	obljubljala,	
da	naj	bi	znanost	človeku	omogočila	praktično	vse,	česar	si	bo	zaželel	–	in	da	ne	
bo	več	potrebno	Boga	prositi	za	»drobtinice«.	Komunisti	so	izhajali	iz	predpostav-
ke,	da	ljudje	verujejo	v	nadnaravo,	ker	si	ne	znajo	razložiti	pojavov	v	naravi.	»Ko	
bo	znanost	razložila	vse,	kar	se	dogaja	v	naravi,	verovanje	in	religija	ne	bosta	več	
potrebna«,	so	trdili.	Njihovih	»futurabilij«	danes	nihče	več	ne	zagovarja,	ker	je	čas	
pokazal	dvoje.	Najprej	–	znanost	vsega	nikoli	ne	bo	mogla	razložiti.	Drugič	pa,	da	
čim	bolj	poznamo	naravne	zakone,	tem	bolj	je	ljudem	jasno,	da	verjetno	mora	
obstajati	Stvarnik	narave	oz.	da	nad	naravo	obstaja	nadnarava.	Tudi	sociologi	so	
priznali,	da	so	se	sredi	prejšnjega	stoletja	zmotili,	ko	so	religiji	napovedovali	zaton.	
Vse	kaže,	da	se	danes	človeštvo	zaveda,	kako	je	sodobna	družba	prepletena	z	re-
ligijo.	Nikoli	se	v	civilni	javnosti	namreč	ni	toliko	razpravljalo	in	razmišljalo	o	reli-
giji in verovanju, kot se danes.

Transhumanizem sicer obstoja nadnaravnega sveta ne zanika in ga ne moremo 
enačiti	s	komunistično	ideologijo,	napoveduje	pa,	da	človek	ne	bo	več	neozdra-
vljivo	bolan	in	ne	bo	več	trepetal	pred	smrtjo.	To	naj	bi	mu	uspelo	s	pomočjo	ra-
zuma	in	znanosti.	Bog	tu	ne	bo	imel	vloge.	Ob	razmisleku	o	teh	napovedih	vse	bolj	
postaja	jasno,	da	se	tudi	transhumanizem	naslanja	zgolj	na	človekove	sposobnosti	
in	tako	stoji	na	enako	vprašljivih	temeljih	kot	komunizem.	Po mnenju transhuma-
nizma	sodobni	razvoj	znanosti	in	tehnologij	širi	in	celo	ruši	meje	tradicionalnega	
razumevanja,	ki	je	človeka	omejevalo	na	področje	»človeške	narave«,	za	katero	
so	med	drugim	značilni	tudi	negativni	pojavi	staranja,	trpljenja,	različnih	kognitiv-
nih	pomanjkljivosti	in	omejenosti	na	planet	Zemlja.	Predvsem	pa	se	zaustavljamo	
ob	napovedi	transhumanizma,	da	se	bo	človek	osvobodil	svoje	omejenosti.	Mi	
smo	nasprotno	prepričani,	da	če	bi	človek	uspel	preseči	svoje	naravne	omejitve,	
potem	ne	bi	bil	več	človek.	Človeka	namreč	opredeljujejo	naravne	omejitve.	Še	
več,	omejitve	ga	tudi	rešujejo	oz.	mu	kot	človeku	omogočajo	preživeti.	Teza,	ki	jo	
postavljamo,	je	torej	ta,	da	človek	za	ohranjanje	svoje	človeške	eksistence	omeji-
tve	nujno	potrebuje.	Utemeljili	jo	bomo	na	različnih	religijskih	naukih	o	odrešenju,	
predvsem	na	evangeliju.

Prispevek	smo	najprej	želeli	nasloviti	Transhumanizem	kot	izziv	za	krščanstvo.	
Ko	pa	smo	začeli	misel	razvijati,	nam	je	vse	bolj	postajalo	jasno,	da	transhumani-
zem	za	krščanstvo	nikakor	ne	more	biti	izziv,	ker	se	kristjani	z	njim	sploh	ne	ukvar-
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jajo,	vsaj	resno	ne,	ker	za	to	niti	ni	povoda.	Zato	je	bolj	primerno	reči,	da	je	religi-
ja	izziv	za	transhumanizem.	Če	želijo	pripadniki	transhumanizma	nadaljevati	s	
svojim	načinom	razmišljanja	oz.	razvijati	nov	koncept	človeka,	bodo	trčili	na	resne	
protiargumente	v	religijah,	predvsem	v	krščanskem	evangeljskem	nauku.	Evan-
geljska	antropologija	namreč	predpostavlja	omejenost,	predvsem	naravno	ome-
jenost,	kot	temeljni	element	človeške	narave.	Zato	religije	in	evangelij	človeka	na	
poseben	način	vabijo,	da	omejenosti,	ki	so	mu	dane	»po	naravi«,	sprejme	in	da	si	
poleg	tega	še	sam	prostovoljno	nalaga	dodatne.	To	v	religijskih	jezikih	imenujemo	
odpoved	oz.	post.	Prav	to	pa	je	v	nasprotju	s	transhumanistično	napovedjo,	da	bo	
človek	s	pomočjo	znanosti	nekoč	svoje	naravne	omejitve	povsem	presegel.	V	pred-
stavitvah	pomena	odpovedi	v	posameznih	religijah	bomo	izpostavljali	namen	in	
smisel	odpovedovanja	in	posta.

2. Sprejemanje naravne omejenosti v religijskih 
tradicijah na indijski podcelini

V	indijskih	religijah	imata	odpoved	in	post	zelo	pomembno	mesto.	Asketi	se	od-
ločajo	za	radikalne	odpovedi.	Izvor	askeze	moramo	iskati	v	davni	preteklosti.	Ri-
gveda (XV.	stoletje	pred	Kristusom)	že	omenja	različne	kategorije	asketov:	kešin 
(»zaraščeni«),	yati	(»urejeni«),	vratya	(»ki	so	naredili	zaobljubo«),	muni	(»tisti,	ki	
so	tiho«)	itd.	Vsem	tem	je	skupno,	da	prakticirajo	celo	vrsto	spokornih	vaj,	kot	so	
na	primer	dolg	post,	odrekanje	spanju,	pokončno	stanje	na	eni	nogi,	navajanje	na	
neznosno	vročino	ali	na	leden	mraz,	ohranjanje	tišine,	obvladovanje	dihanja	itd.	
V	filozofskih	in	religijskih	naukih	klasične	dobe	prepoznamo	dvojni	namen	askeze:	
podaljšati	blaženo	stanje	mističnega	ali	gnostičnega	spoznanja,	za	katero	se	pred-
postavlja,	da	je	sposobno	asketa	odtegniti	iz	kroga	ponovnih	rojevanj	(samsara);	
drugi	namen	je	pridobitev	magičnih	moči,	ki	v	tem	življenju	omogočijo	neskončni	
užitek.	Vsekakor	je	to,	kar	je	v	indijskih	religijah	pojmovano	kot	polnost	življenja,	
dosegljivo	z	askezo	(Renou	1951).	

Prvi	namen,	»intelektualni«,	predstavljajo	šole	kot	npr.	samkhya	in	vedanta.	Ta	
pot	predpostavlja	začetno	ločitev	od	sveta:	»tisti,	ki	se	odpove«	(sannyasin),	za-
pusti	svoje	imetje,	družino,	kasto	in	celo	svoje	ime,	da	se	popolnoma	posveti	is-
kanju	absolutnega	odrešenja	(mokša).	Pripadniki	teh	šol	so	izbrani	iz	visokih	kast,	
predvsem	iz	vrst	brahmanov.	Njihova	družbena	ureditev	je	različna.	Obstajajo	
samotarji,	ki	vedno	ostajajo	na	istem	kraju,	ali	popotni	samotarji.	Asketi	lahko	ži-
vijo	tudi	v	skupinah,	ki	prebivajo	v	velikih	samostanih.	Najpogostejši	način	uredi-
tve	je	gozdno	ali	primestno	prebivališče	majhnega	števila	učencev,	ki	živijo,	dela-
jo	in	se	učijo	ob	učitelju.	Čeprav	je	njihov	način	življenja	praviloma	zelo	strog	(no-
benega	osebnega	premoženja,	vegetarijansko	prehranjevanje,	načeloma	prosja-
čenje),	ti	brahmanski	odpovedniki	ne	težijo	k	uporabi	fizičnih	strogosti.	Njihova	
prva	naloga	je	študij	filozofskih	besedil	njihove	ločine	in	predvsem	stalno	premi-
šljevanje	Upanišade,	Bhagavadgite	itd.	Klasična	joga	(yoga-sutra)	zahteva	odpoved	
in	disciplino:	ne	kradi,	govori	vedno	resnico,	bodi	spolno	vzdržen	itd.	Te	zapovedi	
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niso	nič	drugega	kot	predpogoji,	ki	jih	je	potrebno	izpolniti,	fizična	askeza	(ustre-
zna	drža	in	kontrola	dihanja)	pa	služi	le	pripravi	na	napore	meditacije	in	obvlado-
vanje	duha	(Zaehner	1961).

Drugi	namen	je	mogoče	prepoznati	pri	pojavu	sadhu	(svetih	mož).	Ti	so	običaj-
no	slabše	izobraženi,	bolj	kot	za	meditacijo	se	navdušujejo	nad	praktičnimi	spo-
kornimi	vajami.	Večinoma	so	pripadniki	shivites,	so	pa	razdeljeni	v	več	ločin.	Za	
pripadnike	hatha-yoga	ali	»joge	nasilnega	napora«	je	pomembna	»akrobatska«	
drža	s	psihološkimi	efekti.	Veliko	vlogo	igrajo	slikovite	vaje	zadrževanja	diha.	To	je	
zanimiva oblika askeze, ki je v okolju shivaites	prisotna	od	antike	–od	ljudstva	Pa-
šupata do sedanjega ljudstva Aghorapanthi. Njeno	bistvo	je	sistematično	iskanje	
asketovega	ponižanja	z	»rokovanjem«	z	odvratnostjo,	npr.	z	iztrebki	ali	mrtvimi	
trupli	(Zaehner	1961).

Vzporedno	s	tem	bogatim	razvojem	tehnik	obvladovanja	telesa	in	duha	v	hin-
duizmu	sta	dve	»krivoverski«	gibanji,	džainizem20F

1 in budizem, razvili lastno zamisel 
o	askezi.	Razlikujeta	se	po	praksi	menihov,	ki	so	se	zaobljubili	(načeloma	se	oblju-
be	lahko	prekinejo)	in	so	podvrženi	samostanskemu	redu.	V	obeh	religijah	laiki	
menihe	materialno	podpirajo,	menihi	pa	jih	duhovno	vodijo.	Džainizem	je	poznan	
po	nauku	nenasilja.	Ta	religija	ima	začetke	v	šestem	stoletju	pred	Kristusom,	ko	je	
Mahavira,	Budov	sodobnik,	zavrnil	verovanje	brahmanov	in	se	odločil	za	ateizem21F

2 
učiteljev	brez	imetja.	Džainizem	vstopa	v	stik	s	svetim	preko	pravila:	»Živi,	pusti	
živeti	in	imej	rad	vse	ter	vsem	služi.«	Z	besedo	»vse«	razumejo	vso	naravo,	člove-
ka,	živali,	rastline	in	tudi	zemljo,	vodo,	zrak.	Bistvo	vsakega	bitja	je	duša	(jiva),	ki	
je	tesno	povezana	z	materialnim	telesom.	Duša	pripada	Absolutnemu	in	predsta-
vlja	večnost	v	materialnem	svetu.	Zato	se	trudi	za	osvoboditev	od	materialnega	
telesa,	da	bi	se	združila	z	Absolutnim.	Človek	lahko	doseže	odrešenje	s	tem,	da	
osvobodi	svojo	dušo,	da	prekine	njeno	navezanost	na	snovni	svet;	kakor	se	prere-
že	novorojenčkova	popkovina,	da	lahko	otrok	zaživi	samostojno.	Vse	to	se	skuša	
doseči	s	strogim	spoštovanjem	pravila	nenasilja	(ahimsa)	in	z	osebno	nalogo,	ki	
ima	za	cilj	zaznavo	resničnosti	večnega	vesolja.	Le	z	osebnim	naporom	je	možno	
doseči	karmo	in	se	rešiti	večnega	kroga,	v	katerem	je	duša	ujeta	v	materijo.	Človek	
se	bo	rešil	kroga	ponovnega	rojevanja	in	se	zlil	z	Absolutnim,	ko	se	bo	osvobodil	
vsake	navezanosti	in	bo	popolnoma	izpolnjeval	zapoved	ahimsa, to je nenasilje 
do	vseh	svari.	Taka	je	pot	osvoboditve	(Herbert	1975).

Džainizem	se	je	vedno	kazal	strožji	od	budizma.	Strogost	prihaja	do	izraza	pred-
vsem	pri	menihih	digambara,3	ki	petim	klasičnim	zaobljubam	(nenasilje,	resnico-

1 Džainisti	so	po	velikosti	šesta	verska	skupnost	v	Indiji;	po	hinduistih,	muslimanih,	katoličanih,	sikih	in	
budistih.	Za	njimi	so	parsi	in	judje.	Podatki	o	številu	džainistov	so	zelo	različni:	od	3	do	10	milijonov	
vernikov,	ki	večinoma	živijo	v	Indiji.

2 Ne	obstaja	en	Bog	ali	več	bogov	stvarnikov	vesolja.	Namesto	tega	prepričanja	je	predlagana	znanstvena	
razlaga	začetka	vesolja,	ki	je	večno	in	ni	ustvarjeno.	Bog	ni	oseben,	temveč	je	življenjsko	bistvo,	ki	obli-
kuje	vsako	posamezno	bitje	neskončnega	vesolja.

3 Leta	79	pred	Kr.	se	je	džainizem	razdelil	na	dve	veliki	šoli:	Digambara	in	Svetambara.	Med	leti	100	in	800	
po	Kr.	so	bili	v	obeh	skupnostih	napisani	številni	sveti	teksti.	Nekaj	skupnih	tekstov	so	uskladili	šele	v	
zadnjih	desetletjih	prejšnjega	stoletja.
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ljubnost,	poštenost,	čistost	in	uboštvo)	in	obveznosti	beračenja	za	hrano	dodajajo	
še	obveznost	golote.	Še	vrsto	neprijetnosti	(piki	insektov,	osorna	zavrnitev	ipd.)	
morajo	ti	menihi	potrpežljivo	prenašati	brez	godrnjanja.	Prišteti	moramo	še	obča-
sno	odrekanje	hrani	in	pijači.	Za	digambare	je	najpopolnejši	dokaz	spoštovanja	
vsake	oblike	življenja	darovanje	svojega	lastnega	življenja.	Laiki,	menihi	in	asketi	so	
strogi	vegetarijanci.	Zaradi	industrializacije	in	izkoriščanja	živali	so	džainisti	še	bolj	
poostrili	nauk	in	odsvetujejo	vso	hrano,	ki	je	živalskega	izvora	(mleko,	jajca),	ker	da	
izvira	iz	mučenja	živali.	Kdor	jé	hrano,	ki	je	rezultat	nasilja	in	umorov,	je	sodeloval	
pri	njih.	To	pa	moti	dušni	napredek	in	ovira	nematerialno	telo,	da	bi	se	očistilo	in	
okrepilo.	Naravna	dieta,	preprosta	in	nenasilna,	je	nujno	potrebna	za	uspeh	tehnik	
meditiranja	in	koncentracije.	Najpogumnejši	se	odločijo	za	popolno	odpoved	hra-
ni	in	pijači,	dokler	zaradi	izčrpanosti	ne	umrejo	(samlekhana).	Gladovne	stavke,	za	
katere	se	v	sodobnem	svetu	nekateri	odločajo	iz	političnih	ali	drugih	interesov,	so	
samo	druga	oblika	te	prakse.	Svetambara	pa	so	v	belo	oblečeni	menihi,	ki	imajo	le	
lonček	za	miloščino	–	ter	hrano	in	vodo,	metlo,	palico	iz	zelo	starega	lesa	(da	ne	bi	
slučajno	vseboval	kakšnega	živega	bitja)	in	robček,	s	katerim	si	prekrivajo	usta.	Sve-
tambara	so	moški	ali	ženske,	te	so	celo	številčnejše	do	moških	(Herbert	1975).

Budizem	je	medtem	zmernejši	–	tako	kot	ustanovitelj,	ki	je	svojo	religiozno	pot	
začel	z	izjemno	strogostjo,	pozneje	pa	spoznal,	da	je	to	ulica	brez	izhoda,	in	izbral	
»srednjo	pot«	med	laksizmom	in	samotrpinčenjem,	ki	lahko	pripelje	do	prebuje-
nja	in	do	nirvane.	Zato	v	budističnih	samostanih,	kjer	je	najpomembnejša	kultura	
prebuditvenih	tehnik,	nasilne	askeze	ne	najdemo	(razen	morda	v	Tibetu).		

3. Pomen odpovedi v islamu
Koran	muslimanom	prepoveduje	uživanje	naslednje	hrane	in	pijače:	alkohola,	svi-
njine,	mesa	mesojedih	živali,	mesa	živali,	ki	jim	niso	prerezali	vratu,	mesa	dvoživk	
ali	plazilcev,	kot	sta	žaba	ali	krokodil,	priporočeno	pa	se	je	izogibati	tudi	uživanju	
koristnih	živali,	kot	sta	npr.	osel	ali	konj.	Sicer	pa	morajo	biti	živali,	katerih	meso	
bo	musliman	zaužil,	ubite	tako,	da	so	obrnjene	proti	Meki,	kri	pa	jim	mora	odteči.	
Meso je tako hallal.	Poleg	tega	muslimani	obhajajo	še	poseben	»postni	čas«.	Eden	
izmed	petih	stebrov	islama	je	post	(siyam),	ki	ga	muslimani	prakticirajo	v	mesecu	
ramadanu23F

4.	Post	v	mesecu	ramadanu	predpisuje	Koran.	V	2.	suri,	183.	vrstici	piše:	
»O	verniki!	Predpisali	smo	vam	post	(Al-Siyam)…«

Cilj	vsakega	muslimana	je,	da	bi	ugajal	Bogu	in	dosegel	nebesa.	Ugajati	Bogu	
pomeni	ljubiti	ga,	se	ga	bati	in	ga	ubogati.	Zgoraj	napisana	vrstica	iz	Korana	kaže,	
da	je	post	obveznost	za	vsakega	muslimana,	ko	doseže	določeno	starost	in	se	je	
sposoben	postiti.	Zato	oseba,	ki	ve,	da	se	mora	postiti,	in	bi	se	lahko,	pa	tega	ne	
stori,	prostovoljno	greši.	To	lahko	sklepamo	iz	182.	vrstice	2.	sure,	kjer	beremo:	
»Torej,	kdorkoli	izmed	vas	je	prisoten	v	tem	mesecu,	naj	se	posti.«	Tako	je	prvi	
razlog	muslimanovega	posta	pokorščina	Bogu	(Nasr	1989).

4 Ramadan	(ali	ramazan)	je	deveti	mesec	v	muslimanskem	letu.
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Post	je	v	islamu	zelo	strog	in	veže	vernike	od	pubertete	naprej.	Med	svetim	po-
stnim	mesecem	muslimani	med	sončnim	vzhodom	(ko	se	lahko	razloči	belo	nit	od	
črne)	in	sončnim	zahodom	ne	smejo	jesti,	piti	in	kaditi.	Podnevi	je	prepovedano	
tudi	spolno	občevanje.	Vsak	vernik	se	mora	v	svojem	srcu	odločiti,	da	se	bo	postil,	
in	poiskati	mora	namen,	ki	ga	potrdi	z	besedami	in	s	svojimi	deli.	Poleg	tega	se	
mora	vernik	truditi,	da	bi	bil	boljši,	kot	je	običajno,	predvsem	na	moralnem	po-
dročju.	V	državah,	kjer	so	muslimani	večinsko	prebivalstvo	(npr.	Savdska	Arabija,	
Egipt	ali	Turčija),	življenje	čez	dan	kar	zamre	in	zares	oživi	šele	po	sončnem	zaho-
du.	Od	posta	so	izvzeti	mladoletni,	nosečnice,	bolniki,	popotniki,	vojaki	in	težki	
fizični	delavci,	ki	lahko	post	prestavijo	na	kakšen	drug	čas	v	letu.	Post	je	lahko	pre-
kinjen	tudi	zaradi	sprejema	infuzije	s	hranljivimi	snovmi	(ta	dan	se	verniku	ne	šte-
je	kot	postni	dan,	zato	ga	mora	v	primernem	času	nadomestiti)	ali	transfuzije,	
zaradi	slabosti	ali	bolezni	(Pašič).

4. Post v judovstvu
Judje	se	postijo	za	praznik	dneva	sprave	(Yom Kipur), ki velja za najsvetejši dan v 
judovskem	verskem	koledarju.	Je	zaključek	spokornega	obdobja,	ki	se	začne	na	
praznik	novega	leta.	Na	ta	dan	molijo,	javno	priznavajo	grehe	in	se	postijo.	Pobo-
žen	Jud	se	posti	od	sončnega	zahoda	na	predvečer	praznika	do	sončnega	zahoda	
praznika.	Ob	sklepu	dneva	se	počuti	duhovno	prerojenega.	Najbolj	pobožni	Judje	
se	postijo	tudi	ob	ponedeljkih	in	četrtkih.	Mojzes	se	je	namreč	v	četrtek	povzpel	
na	goro	Sinaj,	čez	40	dni	pa	se	je	v	ponedeljek	z	gore	vrnil	in	prinesel	s	seboj	tablo	
postave.	Prav	z	Mojzesom	v	judovstvo	vstopijo	predpisi.	Za	Jude	je	post	verska	
vaja,	pri	kateri	se	človek	ob	določenem	času	vzdrži	hrane	in	pijače.	Jud	se	posti,	
da	bi	npr.	od	Boga	prejel	odpuščanje	za	težak	greh:	»Ko	je	Aháb	slišal	te	besede,	
si	je	pretrgal	oblačila,	si	nadel	raševino	na	golo	telo	in	se	postil,	spal	v	raševini	in	
hodil	potrt«	(1	Kr	21,27).	Ali	da	bi	se	pripravil	na	prejem	Božjega	razodetja:	»Bil	je	
tam	pri	Gospodu	štirideset	dni	in	štirideset	noči;	ni	jedel	kruha	in	ni	pil	vode.	Na-
pisal	je	na	plošči	besede	zaveze,	deset	besed«	(2	Mz	34,28).	Ali	iz	žalosti	nad	ka-
kšno	nesrečo	v	družini	ali	ljudstvu	–	kralj	David	se	je	denimo	postil,	da	bi	pomagal	
svojemu	sinu,	ki	je	umiral:	»David	je	zaradi	dečka	prosil	Boga;	strogo	se	je	postil«	
(2	Sam	12,16).	Ko	so	ga	služabniki	vprašali,	zakaj	to	dela,	je	pojasnil:	»Dokler	je	bil	
otrok	živ,	sem	se	postil	in	jokal,	kajti	rekel	sem:	kdo	ve,	ali	se	me	Gospod	ne	usmi-
li	in	otrok	ostane	pri	življenju?«	(12,	22).	S	postom	je	želel	pokazati	svojo	vdanost	
Bogu	in	se	mu	prikupiti,	da	bi	ga	uslišal.	Vernik	se	posti	tudi,	da	bi	pri	Bogu	dose-
gel konec kakšne katastrofe:

»Tudi	zdaj,	govori	Gospod,	se	obrnite	k	meni	z	vsem	svojim	srcem,	s	po-
stom,	z	jokom	in	žalovanjem;	pretrgajte	svoja	srca,	ne	svojih	oblačil.	Vrni-
te	se	h	Gospodu,	svojemu	Bogu,	kajti	milostljiv	je	in	usmiljen,	počasen	v	
jezi	in	bogat	v	dobroti	in	se	kesa	hudega.	Kdo	ve,	morda	se	obrne	in	kesa	
in	pusti	za	seboj	blagoslov,	jedilno	in	pitno	daritev	za	Gospoda,	vašega	
Boga.	Zatrobite	v	rog	na	Sionu,	posvetite	post,	oznanite	slovesen	shod,	
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zberite	ljudstvo!	Posvetite	shod,	pridružite	starčke,	zberite	otročiče	in	do-
jenčke	na	prsih,	naj	pride	ženin	iz	svoje	sobe	in	nevesta	iz	svoje	spalnice.	
Med	lopo	in	oltarjem	naj	jokajo	duhovniki,	Gospodovi	služabniki.	Rekó	naj:	
»Prizanesi,	Gospod,	svojemu	ljudstvu,	ne	daj	svoje	dediščine	v	zasramova-
nje,	da	bi	jim	vladali	narodi.	Zakaj	bi	rekli	med	narodi:	›Kje	je	njihov	Bog?‹«	
(Jl	2,	12-17)	

Ali	pred	prevzemom	kakšne	težke	naloge	in	da	bi	dosegel	milost,	ki	je	potrebna	
za	izvršitev	določenega	poslanstva:	»Takrat	so	se	napotili	vsi	Izraelovi	sinovi	in	vse	
ljudstvo	in	prišli	v	Betel.	Jokali	so	in	ostali	tam	pred	Gospodom.	Ta	dan	so	se	po-
stili	do	večera	in	darovali	Gospodu	žgalne	in	mirovne	daritve«	(Sod	20,26).	S	svo-
jim	postom	človek	po	eni	strani	izraža,	da	mora	biti	zase	hvaležen	Stvarniku;	da	
ima	njegovo	usodo	pravzaprav	v	rokah	Bog.	Po	drugi	strani	hoče	verni	človek	s	
svojo	molitvijo	in	postom	vplivati	na	Boga,	hoče	ga	k	nečemu	pripraviti	in	od	nje-
ga	nekaj	doseči.	To	predstavo	bi	lahko	imenovali	magična,	ker	starozavezno	postno	
prakso	obvladuje	v	veliki	meri:	Jahveja	je	treba	pomiriti	ali	potolažiti,	nevarnosti	
in	katastrofe	je	treba	odvrniti.	Proti	takemu	razumevanju	posta	pa	ostro	nastopa	
preroška	kritika	bogoslužja:	»Pobožni	mislijo,	da	mora	Bog	upoštevati	njihov	post«	
(Iz	58,3).	Toda	Bog	ne	gleda	na	to,	ali	kdo	upogiba	svojo	glavo	in	leži	na	raševniku	
in	pepelu.	To	ni	post.	Post	pomeni	raztrgati	krivične	spone,	osvoboditi	tlačene,	
sprejeti	trpinčene,	lačnim	dajati	kruha	in	brezdomcem	streho	(58,6-8).	Post	po-
meni	spopasti	se	s	stisko	brata	in	mu	biti	na	voljo.	Vernik	se	v	judovstvu	skratka	
posti	zato,	da	bi	Boga	prepričal	v	kaj	ali	da	bi	od	Njega	kaj	dobil	v	zamenjavo.	Lah-
ko	bi	dejali,	da	je	post	sredstvo	ali	pot	za	dosego	določenega	cilja	(Green	1989).

5. Evangeljski nauk o odpovedi
V	evangeliju	beremo,	da	se	je	Jezus	40	dni	in	noči	postil	v	puščavi.	Čeprav	ni	točno	
zapisano,	kakšen	je	njegov	post	bil,	si	lahko	predstavljamo,	da	se	je	postil	kakor	
Janez	Krstnik,	ki	je	»jedel	kobilice	in	divji	med«	(Mr	1,6).	Če	je	torej	tudi	Jezus	šti-
rideset	dni	jedel	le	kobilice	in	divji	med	(predpostavljamo	seveda,	da	je	pil	vodo),	
je	bil	lahko	po	tem	obdobju	zares	lačen,	kakor	pravi	evangelist	(Mt	4,2).	Prvi	kri-
stjani	so	posnemali	Kristusov	40-dnevni	post	v	puščavi,	zato	je	bil	postni	čas	po-
svečen	odrekanju	in	spokornosti.	Katoliška	cerkev	obhaja	post	od	pepelnične	sre-
de	do	velike	noči.	V	postnem	času	je	na	pepelnico	in	na	veliki	petek	strogi	post,	
ko	se	mora	odrasel	vernik	vzdržati	mesa	in	se	lahko	do	sitega	naje	samo	enkrat	na	
dan.	Druge	petke	v	postnem	času	se	mora	vzdržati	mesa.	Vendar	zdržek	od	mesa	
in	druge	hrane	ni	bistvo	krščanskega	posta.	Bistvo	je	v	odpovedi.	To	je	Jezus	sam	
povedal	svojim	učencem:	»Če	hoče	kdo	iti	za	menoj,	naj	se	odpove	sebi	in	vzame	
svoj	križ	ter	hodi	za	menoj«	(Mt	16,	24).	Z	odpovedovanjem	postajamo	duhovno	
močnejši,	bolj	sposobni	urediti	medčloveške	odnose,	odpuščati,	prizanašati	in	
premagovati	najrazličnejše	slabosti.	Vsi	vemo,	kako	težko	je	premagati	zagledanost	
vase,	kako	težko	se	je	odpovedati	slabemu.	Kristus	pravi:	»Bedite	in	molíte,	da	ne	
pridete	v	skušnjavo!	Duh	je	sicer	voljan,	a	meso	je	slabotno«	(26,41).	In	»meso«	
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lahko	okrepimo	ravno	s	postno	vajo.	Izkušnja	nas	uči,	da	ima	slepi	pogosto	boljši	
spomin	od	videčega	in	da	so	pri	slepih	bolj	razvita	druga	čutila.	Povejmo	drugače:	
če	se	nekatere	sposobnosti	ne	uporabljajo,	lahko	pripomorejo	k	ojačanju	drugih.	
Popolnoma	enako	se	dogaja	pri	odnosu	med	človekovim	telesom	in	duhom.	Dre-
vo,	ki	ga	obrežemo,	obrodi	več	cvetov	in	sadov.	Ko	se	torej	postimo,	postaja	naša	
vest	bolj	občutljiva	za	zlo	in	zato	lažje	premagujemo	slabo.	Nekaj	pa	je	pojmovanju	
posta	v	krščanstvu	lastno:	post	je	izraz	vernikove	osebne	povezanosti	z	Bogom.	To	
misel	lahko	izpeljemo	iz	naslednjih	citatov:	»Kadar	se	postite,	se	ne	držite	čemer-
no	kakor	hinavci;	kazijo	namreč	svoje	obraze,	da	pokažejo	ljudem,	kako	se	postijo.	
Resnično,	povem	vam:	Dobili	so	svoje	plačilo.	Kadar	pa	se	ti	postiš,	si	pomazili	
glavo	in	umij	obraz.	Tako	ne	boš	pokazal	ljudem,	da	se	postiš,	ampak	svojemu	
Očetu,	ki	je	na	skritem.	In	tvoj	Oče,	ki	vidi	na	skritem,	ti	bo	povrnil«	(Mt	6,16).	Za	
kristjane	namreč	post	pomeni	veliko	več	kot	terapija	za	telesno	zdravje,	za	boljše	
počutje	in	duhovno	okrepitev.	Za	kristjana	je	post	je	tudi	»odsotnost	ženina«	–	
Kristusa	in	zato	je	post	tesno	povezan	s	hrepenenjem	po	Kristusu.	Postimo	se	zato,	
ker	je	bil	Kristus	od	nas	vzet,	mi	pa	z	Njim	tako	ohranjamo	povezanost.	Post	torej	
postane	izraz	vernikovega	odnosa	do	Kristusa.	Če	je	prava	ljubezen	tista,	ki	ne	
»pozna	računice«,	ki	je	zastonjska,	potem	tudi	kristjanov	odnos	do	Boga	ne	more	
biti	preprosti	»daj-dam«	(postim	se	zato,	da	bom	zdrav,	da	bom	duhovno	močnej-
ši	in	da	me	bo	Bog	sprejel	v	nebesa).	Kdor	sprejme	Kristusovo	odsotnost	(»ko	bo	
ženin	od	njih	vzet,	takrat	se	bodo	postili«)	in	po	njem	hrepeni,	ta	ve,	da	postiti	se	
pomeni	hrepeneti	po	Odrešeniku.

24F

5 To je »novo vino, ki se daje v nove mehove«. 
To	ni	post	za	zdravje	ali	za	duhovno	okrepitev.	To	je	post	izničenja:	»Kdor	bo	skušal	
življenje	rešiti,	ga	bo	izgubil,	kdor	pa	ga	zaradi	mene	izgubi,	ga	bo	rešil«	(Mt	16,	
25),	pravi	Jezus.	Vernik	bo	šel	prostovoljno	»v	puščavo«	in	se	bo	postil	brez	raču-
nice,	brez	čakanja	na	rezultate.	Preprosto	zato,	ker	je	post	izraz	njegove	poveza-
nosti	z	Bogom.	In	ta	povezanost	zadostuje.

6. Človekova omejenost kot blagoslov
Ogledali	smo	si,	kako	indijske	religije,	islam,	judovstvo	in	krščanstvo	vernikom	po-
stavljajo	omejitve	oz.	z	zapovedjo	posta	»naravnim	omejitvam«,	kot	so	bolezni,	
nepopolnost	in	smrt,	dodajajo	še	»prostovoljne	odpovedi«.	Čemu?	Namen	religij	
je	s	priporočanjem	odpovedi	vernikom	omogočati	»polnost	življenja«.	Če	se	osre-
dotočimo	samo	na	krščanstvo,	vidimo,	da	Kristus	pravi,	da	je	prišel,	da	bi	ljudje	
imeli	življenje	v	obilju.	Pot	do	življenja	v	obilju	pa	je	odpoved	samemu	sebi	in	križ,	
ki	ga	mora	vsak	njegov	učenec	vzeti	na	rame.	Njegov	nauk	je	jasen:	kdor	želi	najti	
življenje	v	polnosti,	se	mora	življenju	odpovedati.	V	smislu	teze,	ki	smo	jo	postavili	
na	začetku	tega	prispevka:	človek	za	ohranjanje	svojega	bivanja	potrebuje	omejitve.	
Ob	sprejemanju	te	logike	torej	transhumanizem	v	želji	po	preseganju	naravnih	ome-
jitev	človeku	kvaliteto	življenja	manjša.	Na	videz	sicer	prizadevanje	za	odpravo	tr-

5	 Ob	odhodu	(smrti)	drage	osebe	se	oblečemo	v	črno	in	žalujemo.	Tudi	to	je	neke	vrste	post,	ki	izraža	
hrepenenje	po	ljubljeni	osebi	in	pomeni	hkrati	ohranitev	povezanosti	z	njo.
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pljenja	in	pomanjkljivosti	želi	človeku	življenje	olepšati,	religijski	nauki	pa	trdijo,	da	
bi	človekova	popolnost	človeško	življenje	uničila.	Zato	Jezus	zahteva	odpoved	vsemu,	
celo	samemu	sebi	–	svoji	samozadostnosti.	Le	nepopolnost	človeku	omogoča	pre-
živetje.	Ustavimo	se	ob	izrazu	»človekova	nepopolnost«.

Na	prvi	pogled	omejenost	izraža	človekov	manko.	Zdi	se,	da	izraža	to,	kar	naj	bi	
posameznikov	razvoj	zaviralo.	Mnogi	si	predstavljajo,	da	mora	človek	stremeti	k	
popolnosti	v	tem	smislu,	da	bo	samostojen	in	samozadosten.	Popoln	človek	ne	
potrebuje	drugega.	Toda	po	tej	logiki	človek,	ki	je	rešen	svoje	nepopolnosti,	sploh	
ne	potrebuje	nikogar	več	in	ničesar	več,	torej	tudi	ne	Božjega	odrešenja.	Če	se	
izrazimo	v	bibličnem	jeziku,	lahko	rečemo,	da	odrešen	človek	sploh	ne	bi	več	po-
treboval	Boga	–	kar	pa	je	popoln	nesmisel.	Biti	odrešen	dejansko	pomeni	živeti	z	
Bogom.	Imeti	življenje	v	polnosti	pomeni	živeti	z	D/drugim.	To	izraža	Jezusov	sta-
vek:	»Kdor	namreč	hoče	rešiti	svoje	življenje,	ga	bo	izgubil;	kdor	pa	izgubi	svoje	
življenje	zaradi	mene,	ga	bo	našel«	(Mr	8,	35).	Ko	govorimo	o	življenju	v	polnosti,	
ne	mislimo	na	število	preživetih	dni,	temveč	na	to,	kako	smo	svoj	čas	preživeli	v	
povezavi	z	drugim.	Ker	pa	odnos	do	drugega	ohranja	človekova	nepopolnost,	je	
prav	ona	»humus«	za	kvalitetno	življenje.	Največja	človekova	pomanjkljivost	bi	
bila	njegova	popolnost.	Če	za	»transhumanistične	mislece«	glagol	»manjkati«	iz-
raža	nekaj	slabega,	ker	da	manko	človeku	prepričuje	samouresničitev,	»evangelj-
ski	človek«	prepoznava	svoje	stanje	»pomanjkljivosti«	kot	nekaj	dobrega,	ker	se	
prav	zahvaljujoč	svoji	nepopolnosti	lahko	čuti	povezan	s	slehernim	drugim.	Odpo-
ved je koristna zato, ker v	človeku	poglablja	željo	po	presežnem,	to	je	po	odnosu	
do	D/drugega.

Tudi	Tomaž	Akvinski	je	prepričan,	da	je	človek	nepopolno	bitje.	Iz	njegovega	
razmišljanja	pa	lahko	razberemo	še	več.	Bog	je	človeka	ustvaril	grešnega,	slabo-
tnega	in	nepopolnega.	Bog	je	načrtovalec	in	povzročitelj	vsega,	kar	se	zgodi,	oz.	
vse	se	lahko	zgodi	samo	z	njegovim	dovoljenjem	(Thomas	d'Aquin	1984,	848).	
Torej	je	obstajal	nadnaravni	načrt,	ki	je	predvidel	človekovo	slabost	in	greh.	Bog	
je	tudi	želel	greh	za	skrivnostno	posredništvo	do	dokončne	zmage	Dobrega	(Ta-
nouarn	(de)	2013,	26).

V	tomističnem	kontekstu	razmišljanja	greh	torej	ne	more	biti	nekaj	obrobnega,	
kar	bi	se	zgodilo	mimo	stvariteljske	Božje	volje.	V	katoliški	teologiji	je	prevladalo	
Tomaževo	prepričanje,	ki	trdi,	da	je	Bog	dal	človeku	svobodno	voljo,	vedoč,	da	se	
bo	človek	obrnil	proti	Bogu.	Torej	je	Bog	v	svojem	prvotnem	stvariteljskem	načrtu	
dopustil	(tudi)	greh	oz.	predvidel	zlo.	Še	več,	Tomaž	je	prepričan,	da	Bog	vidi	v	
grehu,	zlu,	nepopolnosti	in	celo	trpljenju	smisel	oz.	nekaj	dobrega	in	koristnega.	
Tomaž	se	v	tretji	knjigi	Contra gentiles	(X.–XVI.	poglavje),	posveča	odnosu	med	
dobrim	in	slabim	in	prihaja	do	spoznanja,	da	je	končni	cilj	vsakega	slabega	oz.	vsa-
kega	zla	dobro;	absolutno	dobro	pa	je	Bog	(Thomas	d'Aquin 1993,	416‒425).	

Marsikdo	razmišlja,	da	bi	Bog	v	svoji	vsemogočnosti	in	dobroti	lahko	odrešil	ljudi	
tudi	na	»manj	krvav	način«,	brez	Kristusovega	trpljenja	in	križanja.	Ampak	Božja	be-
seda	nam	pravi,	da	je	to	bilo	nujno	potrebno.	Ne	pove,	zakaj,	temveč	zgolj	to,	da	je	
trpljenje	nujno	potrebno.	Kristus	je	sam	dejal	na	poti	v	Emavs:	»O	nespametna	in	
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počasna	v	srcu	za	verovanje	vsega,	kar	so	povedali	preroki!	Mar	ni	bilo	potrebno,	
da	je	Mesija	to	pretrpel	in	šel	v	svojo	slavo?«	(	Lk	24,	25-26).	Iz	Jezusove	drže	izha-
ja	tudi	evangeljski	nauk	o	krščanskem	življenju,	ki	vsebuje	imperativ	sprejetja	trplje-
nja	in	nepopolnosti.	Tudi	v	velikonočni	hvalnici	pojemo	»felix	culpa«.	V	bogoslužju	
se	torej	zahvaljujemo	za	»srečno	krivdo«.	Zahvaljujemo	se,	da	smo	grešni	in	kot	
taki	vredni	Odrešenika.	Podobno	misel	najdemo	pri	apostolu	Pavlu:	»Zato	se	bom	
zelo	rad	ponašal	s	svojimi	slabostmi,	da	bi	se	v	meni	utaborila	Kristusova	moč.	
Vesel	sem	torej	slabosti,	žalitev,	potreb,	preganjanj	in	stisk	za	Kristusa.	Kajti	močan	
sem	tedaj,	ko	sem	slaboten«	(2	Kor	12,	9b-10).	Zakaj	je	Pavel	vesel	slabosti?	Zato,	
ker	»moč	se	dopolnjuje	v	slabotnosti«	(12,	9a).	Spreobrnjenje,	h	kateremu	nas	
vabi	evangelij,	pomeni	prehod	iz	stanja	namišljene	samozadostnosti,	iz	ošabnosti	
v	stanje	priznanja	nepopolnosti.

7. Sklep
Ideja	transhumanizma	ni	nič	bistveno	novega.	V	zgodovini	človeštva	je	vedno	ob-
stajalo	prizadevanje,	da	bi	življenje	naredili	lažje	in	udobnejše.	Človek	je	izumil	
kolo,	orodja,	ki	mu	pomagajo	pri	delu,	ki	delajo	namesto	njega	…	Tako	bo	upora-
bljal	tudi	umetno	inteligenco.	Pomembno	pa	je,	da	se	pri	vseh	teh	iznajdbah	člo-
vek	zaveda	svoje	omejenosti,	zmotljivosti,	skratka	nepopolnosti.	Pomembno	je,	
da	se	zaveda,	da	ga	ravno	nepopolnost	dela	človeka.	Cilj	našega	razmišljanja	je	
pokazati,	da	je	bil	človek	ustvarjen	nepopoln	in	da	je	prav	to	v	življenju	njegova	
največja	prednost.	Zdi	se,	da	ideja	transhumanizma	v	človekovem	življenju	ne	ra-
zume	pravih	vrednot,	ki	omogočajo	življenje	v	polnosti,	ki	je	možno	le	s	pomočjo	
odpovedi.	Zato	lahko	rečemo,	da	življenje	temelji	na	odpovedi.	Videli	smo,	da	vse	
duhovne	tradicije	in	njihove	prakse	človeku,	ki	želi	doseči	polnost	življenja	in	du-
hovno	rasti,	torej	preseči	svojo	naravo,	predpisujejo	dodatne	omejitve:	menih	se	
npr.	zapre	v	samostansko	celico	za	dlje	časa,	si	omeji	fizično	gibanje,	omeji	komu-
nikacijo	z	drugimi;	s	postom	se	odreka	hrani,	pijači,	spolnemu	in	družinskemu	ži-
vljenju	–	same	omejitve,	ki	v	končni	fazi	služijo	edinemu	možnemu	preseganju	
naravnega	življenja,	ki	je	sprejemanje	D/drugega.	Človek	se	s	pomočjo	odpovedi	
samemu	sebi	bliža	drugemu.

Po	prepričanju	transhumanizma	razvoj	znanosti	in	tehnologije	daje	človeku	
možnosti,	da	preseže	meje	svoje	»narave«	in	se	začne	uresničevati	na	povsem	
nove	načine:	poudarja,	da	razvoj	znanj	in	tehnologij	za	ohranitev	življenja	in	zdrav-
ja	omogoča	zmanjšanje	tveganj	za	bolezen,	trpljenje	in	umiranje.	O	tej	skušnjavi	
beremo	že	na	prvih	straneh	Svetega	pisma.	Prva	človeka	sta	želela	postati	kakor	
Bog:	brez	naravnih	omejenosti,	vsemogočna	in	večna.	Bila	sta	prepričana,	da	jima	
bo	to	omogočilo	polnost	življenja	–	vendar	jima	ni	uspelo.	Tudi	transhumanistični	
ideji	človeka	ne	bo	uspelo	osvoboditi	naravnih	omejenosti.	Da,	znanost	in	medi-
cina	premagujeta	bolezni	in	višata	starost	življenja.	A	pojavljajo	se	nove	bolezni,	
nove	naravne	omejenosti.	Povedano	drugače:	čim	bolj	znanost	spoznava	naravo,	
tem	bolj	se	človek	lahko	zaveda	svoje	majhnosti	in	omejenosti.	Krščanski	nauk	to	
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resnico	izraža	z	Božjim	učlovečenjem:	Bog	je	človeku	pokazal	pot	do	polnosti	ži-
vljenja	tako,	da	je	sam	postal	človek	in	sprejel	človeško	omejeno	naravo:	nepopol-
nost,	bolezen,	trpljenje,	odvisnost	od	drugih	in	smrt.	Povedal	je	in	svojim	življe-
njem	pokazal,	da	človek	lahko	doseže	polnost	življenja	le	s	sprejetjem	omejenosti,	
le	z	odpovedjo	vsemu,	celo	samemu	sebi.	Skratka,	religijski	nauki	vsi	po	vrsti	uči-
jo,	da	življenje	temelji	na	odpovedi.	

V	indijskem	verovanju,	islamu,	judovstvu	in	krščanstvu	pri	spokornih	vajah	in	
postu	ugotavljamo	skupno	točko.	Post	je	vernikom	sredstvo	za	doseganje	življenja	
na	višjem	nivoju:	bodisi	v	zemeljskem	bodisi	v	posmrtnem	življenju.	To	prizadeva-
nje	lahko	enačimo	z	izrazom	iskanje	odrešenja;	pojem	odrešenja	je	namreč	tesno	
povezan	z	življenjem	samim.	Zato	odpoved	človeku	omogoča	preživetje.	Odpoved	
je	za	sodobnega	vernika	izziv.	Da	se	ne	bodo	»novodobni	terapevtski	spokorniki«	
norčevali	iz	vernikov,	češ	saj	ne	znate	uporabljati	vrednot	očakov,	lahko	verniki	
razmišljamo	o	odpovedi	tudi	danes.	Za	kaj	se	bomo	odločili?	Za	post,	ki	nam	bo	
omogočil	zdravo	telesno	počutje,	ali	za	post,	ki	nam	bo	omogočil,	da	se	bomo	bo-
lje	razumeli	z	ljudmi,	s	katerimi	živimo,	in	se	s	tem	približali	Bogu?	Ali	pa	za	oboje?

V	razpravi	smo	pokazali,	da	vsi	religijski	nauki	vernike	spodbujajo	k	odpovedi.	
Odpoved	je	pot	do	svetosti,	do	polnosti	življenja.	Odpoved	je	v	bistvu	človekovo	
svobodno	sprejemanje	omejenosti	–	še	več,	odpoved	je	človekovo	svobodno	na-
laganje	dodatnih	naravnih	omejenosti.	Religije	najprej	vabijo	svoje	pripadnike,	da	
sprejmejo	svoje	naravne	omejenosti.	Poleg	tega	jih	spodbujajo	da	si	nalagajo	še	
dodatne	omejenosti.	S	tem	kažejo,	da	je	omejitev	za	človeka,	za	njegovo	kvaliteto	
življenja	koristna.	V	odnosu	do	transhumanizma	se	v	religijah	torej	kaže	paradoks. 
Religijski	nauki	razodevajo,	da	niso	omejitve	tiste,	ki	manjšajo	kvaliteto	življenja	
(kot	uči	transhumanizem),	temveč	nasprotno,	sprejemanje	omejitev	omogoča	
preseganje	naravnega	življenja. Preseganje	samega	sebe	je	v	bistvu	dajanje	pred-
nosti	drugemu.	Za	to	pa	se	je	treba	samemu	sebi	odpovedati.	Danes	mnogi	ljudje	
hrepenijo	po	zmagah	in	uspehih;	starši	vzgajajo	otroke	za	zmagovalce.	A	pogosto	
smo	v	življenju	poraženi.	Zato	so	religijski	nauki	zelo	življenjski,	ko	nas	vzgajajo	za	
sprejemanje	porazov.
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