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IZVLEČEK
Diplomska naloga govori o odnosu treh »svetovnih« monoteističnih religij do smrti in
posmrtnega življenja. S tem problemom se ukvarjam tudi na primeru budizma, ki pa ga ni
možno v popolnosti šteti med monoteistične religije, zato mu je tukaj namenjeno posebno
mesto.
Najprej želim vzpostaviti razumevanje pojma religije, ki je že od pradavnine zavit v
meglo. Vedeti moramo, da je ta pojem v današnji znanosti še vedno neraziskan, zato ne
gre pričakovati, da bi ga v tej diplomski nalogi izvil iz tančice skrivnosti. Pri raziskovanju
pojma religije se bom upiral na strokovno literaturo profesorja Marka Kerševana.
V drugem poglavju pojmu religije postavim nasproti še pojem smrti, ki je drugi temeljni
pojem te diplomske naloge. Smrt se je kot glavna spremljevalka človeka pojavila že ob
njegovem rojstvu, zato je na to temo narejenih že veliko raziskav. Tudi religija je del leteh, zato sta pojma močno povezana. Da lahko preučimo odnos verstev do smrti, je torej
treba na splošno opredeliti slednji pojem.
V tretjem poglavju in vseh njegovih podpoglavjih predstavim vsa štiri verstva, preučim
njihov nastanek, pri monoteističnih pa omenim tudi njihove preroke. Prva tri verstva
spadajo med t.i. abrahamska verstva, saj so povezana z očakom Abrahamom, budizem pa
časti Sidharto Gautamo, ki je tudi ustanovitelj tega verstva.
V zadnjem poglavju pa predstavim pogled današnje družbe na smrt in posmrtno življenje.
Za slednjo velja, da ima do fenomena smrti precej odklonilen odnos, saj je današnja
družba poosebljenje strahu pred neznanim. Preprosto si ne zna predstavljati in razumeti
nečesa, kar sega čez mejo realnosti in skrivnosti.

Ključne besede: religija, smrt, judovstvo, krščanstvo, islam, budizem
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SUMMARY
This thesis deals with the relationship of the three »world« monotheistic religions regarding
death and posthumous life. It also addresses the case of Buddhism, which, can not be fully
considered among monotheistic religions. That is why Buddhism is assigned a special place in
this thesis.
Firstly, I wish to conceptualise the understanding of the concept of religion, which has
been shrouded in mist since ancient times. We need to know that this notion is still
unexplored in today's science, so it is not to be expected that I will unravel it out of the
veil of mistery in this thesis. In exploring the notion of religion, I will base my
research on the professional literature of Professor Mark Kerševan.
In the second chapter, I acknowledge the concept of death next to the concept of
religion. The concept of death is also the second fundamental notion of this thesis.
Death as the main companion of man has appeared at the time of his birth.
Consequently, numerous studies have already been conducted regarding this issue.
Religion is also part of the aforementioned, so the two concepts are closely related. In
order to examine the relationship between religions and death, the latter concept
should be generally defined.
In the third chapter and in all of its subchapters, I present all four religions, I examine
their origin and I mention their prophets in the monotheistic ones as well. The first
three religions are a part of the alleged Abraham's religion, considering the fact they
are related to the father Abraham. Buddhism also honors Sidharto Gautama who is the
founder of this religion.
In the last chapter, I present the view of today's society regarding death and
posthumous life. For the latter, the phenomenon of death has a rather negative
conotation, because today's society is the personification of fear of the unknown. It
simply does not know how to imagine and understand something that goes beyond the
boundaries of reality and mystery.

Key words: religion, death, Judaism, Christianity, Islam, Buddhism
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1 UVOD
V diplomski nalogi bom v osnovi obravnaval tri monoteistične religije, ki spadajo v
kategorijo t.i. » svetovnih« religij. Preveril bom, kakšen je odnos vsake izmed njih do
smrti in posmrtnega življenja, na koncu pa bom kot četrto religijo uvedel še budizem.
Obravnaval ga bom ločeno, saj je to religija, ki je ne gre v popolnosti uvrščati med
monoteistične. Ko bo beseda tekla o posameznih religijah, jih bo treba najprej opredeliti in
šele nato preučiti njihov odnos do posmrtnosti. Ugotavljal bom, ali je strah pred smrtjo pri
človeku res tako močan, da ne želi slišati niti besede na to temo, ali je kakšna religija
glede tega bolj umirjena. Zanima me, kakšne so razlike med religijami o videnju
onostranstva ter razlike med peklom in nebesi v vsaki religij posebej. Predstavljeni bodo
pogrebni običaji, ki so podobni in hkrati zelo različni. Predstavljene bodo tudi nekatere
podvrste vsakega verstva, budizem pa bom skušal nekako odrezati od ostalih treh in ga
prikazati popolnoma samostojno. Kot edina religija Indijske podceline v tej diplomski
nalogi si to nenazadnje tudi zasluži.
Raziskal bom temo, ki je neposredno povezana z vsakim posameznikom, pri tem pa si
bom postavil dve izhodiščni trditvi, ki ju bom na koncu raziskave ali potrdil ali zanikal.
Diplomska naloga bo v celoti teoretična. Tezi, ki ju tukaj postavljam, sta sledeči: Človek
si v vsaki izmed obravnavanih religij prizadeva, da bi se izognil smrti v obliki posmrtnega
življenja. Druga teza pa je, da strah pred smrtjo lahko zmanjšamo ravno s pomočjo religije.
Najprej želim vzpostaviti razumevanje pojma religije, ki je že od pradavnine zavit v
meglo. Vedeti moramo, da je ta pojem v današnji znanosti še vedno neraziskan, zato ne
gre pričakovati, da bi ga v tej diplomski nalogi izvil iz tančice skrivnosti.
V drugem poglavju pojmu religije postavim nasproti še pojem smrti, ki je drugi temeljni
pojem te diplomske naloge. Smrt se je kot glavna spremljevalka človeka pojavila že ob
njegovem rojstvu, zato je na to temo narejenih že veliko raziskav. Tudi religija je del leteh, zato sta pojma močno povezana. Da lahko preučimo odnos verstev do smrti, je torej
treba na splošno opredeliti slednji pojem.
V tretjem poglavju in vseh njegovih podpoglavjih predstavim vsa štiri verstva, preučim
njihov nastanek, pri monoteističnih pa omenim tudi njihove preroke. Prva tri verstva
spadajo med t.i. abrahamska verstva, saj so povezana z očakom Abrahamom, budizem pa
časti Sidharto Gautamo, ki je tudi ustanovitelj tega verstva.
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V zadnjem poglavju pa predstavim pogled današnje družbe na smrt in posmrtno življenje.
Za slednjo velja, da ima do fenomena smrti precej odklonilen odnos, saj je današnja
družba poosebljenje strahu pred neznanim. Preprosto si ne zna predstavljati in razumeti
nečesa, kar sega čez mejo realnosti in skrivnosti.

8

2 OPREDELITEV POJMA RELIGIJA
V tem poglavju se bom osredotočil predvsem na najbolj osnoven pojem, ki je hkrati tudi
temeljni pojem moje diplomske naloge. To je pojem religije. Poskušal bom predstaviti nekaj
pogledov različnih avtorjev na religijo, opredelitev katere že od samih začetkov verovanja
buri duhove. Menim, da si je potrebno vsaj približno razjasniti to skrivnost, če želimo kasneje
razumeti pojme, kot so krščanstvo, budizem, judaizem in islam. Tako bomo tudi lažje
razumeli njihov odnos do smrti in posmrtnega življenja. Nekateri laiki menijo, da je religija
sredstvo, s katerim si človek lahko pomaga opravičevati svoje napake v tostranskem življenju
in si s tem na nek način očistiti dušo. Verjeti začne v nekatere objekte, ki naj bi bili povezani z
nečim višjim, ali pa preprosto v to višje, tudi, če je s tem povezan le miselno in ne prek
kakšnega objekta. Do tega prihaja tudi na področju smrti in posmrtnosti Ko pa začnemo o
religiji razpravljati na znanstveni ravni, se začnejo pojavljati določene opredelitve avtorjev, ki
nam bodo pomagale razumeti vsako izmed zgoraj navedenih religiji in njen odnos do smrti.
Če želimo razumeti pojem religije v najbolj osnovnem smislu iz sociološkega vidika, potem
ga moramo raziskati v okviru obče sociologije. Kasneje je, po mojem mnenju, navesti še
pogled Emila Durkheima na religijo, saj velja v sociološki znanosti za očeta sociologije
religije. Najbolje, da kar začnemo z nekaj zanimivimi opredelitvami obravnavanega pojma.

2.1 KAJ JE RELIGIJA
Na tem mestu poskusimo s preprostimi, vsakdanjimi besedami razložiti, kaj je religija. To
vprašanje se je ljudem samo od sebe postavilo že dolgo pred začetkom znanstvenega
preučevanja tega pojma. Vsak človek je želel najti izraz, s katerim bi poimenoval svoje
verovanje in verjetje v nekaj višjega ali vsemogočnega. To višje si je lahko predstavljal samo
v mislih, lahko pa je to višje projiciral na nek predmet in ga začel častiti po božje. Kot piše
Marko Kerševan v svoji knjigi Religija in sodobna družba, ima vprašanje, »Kaj je religija?«,
vsaj dve obliki ali ravni. Najprej gre za to, »na kaj in na katere pojave mislimo, ko to rečemo,
katere pojave jemljemo kot religiozne«? Druga stran kontroverze pa je, »kaj je bistvo religije,
pojav kakšne vrste ali narave je religija?« (Flere, Kerševan, 1995; 16). Odgovori na takšna
vprašanja so po mnenju avtorjev vedno nekako soodvisna, obstaja pa čisto preprost začetni
odgovor na naše izhodiščno vprašanje. In sicer, »religija je človeška dejavnost« (prav tam;17).
Vendar pa religije ne gre razumeti zgolj v kontekstu človeške in s tem tudi družbene
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dejavnosti, pač pa jo je treba povezati tudi z božjim. Prav tako pa s svetimi spisi, s katerimi so
si v preteklosti pomagali pri opredeljevanju in dokumentiranju tega pojma. Tu se srečamo s
tako imenovanimi »razodetimi religijami«, kot so: krščanstvo, judovstvo in islam. Te religije
so se tako ali drugače povezovale z božjim, preko bogov Jahveja in Alaha, ter preko božjih
odposlancev Mojzesa in Jezusa Kristusa. O vsaki od teh religiji bom razpravljal nekoliko
kasneje. Nekatere delitve religije so tudi nekoliko bolj misteriozne. Pravijo, da je »bistvo
religije duhovno in objektivnim znanostim nedosegljivo; izraža pa se v človeškem jeziku,
ravnanju, simbolih, ki so legitimni predmet znanstvenega raziskovanja« (prav tam;18).
Seveda je možno tudi znanstveno opredeliti religijo, vendar po mojem mnenju ne v celoti, saj
je vse, kar je povezano z božjim, vedno zavito v tančico skrivnosti in se teh stvari nikoli ne da
v popolnosti razložiti.
Obstaja torej ogromno opredelitev religije, zato menim, da nima smisla na dolgo in široko
razpredati o tem. Navsezadnje ima vsak od nas svojo predstavo o tem, kaj je religija. Kljub
temu pa velja omeniti še nekaj razmišljanj različnih avtorjev, predvsem pa pogled Emila
Durkheima na obravnavan problem. Glede na to, da ima religija močno povezavo s
skrivnostnim, pa bom omenil tudi razmišljanje Rudolfa Otta in njegov pojem numinoznega.
Ti glavni opredelitvi pa bom prihranil za konec. Najprej je treba reči, »da je religija to, kar
opravlja funkcijo religije« (Flere, Kerševan, 1995; 20). To so torej t.i. funkcionalne
opredelitve religije. Tu je treba omeniti integracijsko in kompenzacijsko funkcijo. Za prvo je
značilno, da:
»religija s svojimi predstavami, vrednotami, obredi, simboli povezuje, integrira ljudi v duhovnomoralno skupnost. (in seveda: religija so predstave, vrednote, simboli, obredi, ki duhovno povezujejo ljudi – v
tem smislu je na primer religija nacionalizem, ne pa razne med seboj sprte cerkve!) Najverjetnejša etimološka
razlaga besede religija naj bi že sama navajala na »religiari«, povezati se. Sicer pa je integracijska teza
karakteristična za »funkcionalistične« vidike Durkheimove sociologije (religije), kasneje pa za Talcotta Parsonsa,
avtoriteto moderne ameriške sociologije« (prav tam;. 20-21).
»Za kompenzacijsko

funkcijo je gotovo klasična Marxova oznaka religije kot opija ljudstva:

kot »opij« učinkuje s predstavami o drugem, pravem, novem svetu nebeškega ali božjega
kraljestva, ali pa tudi prave, notranje, duhovne stvarnosti nasproti sicer nevzdržni zunanji,
materialni, družbeni stvarnosti (prav tam; 21).

S tem pa še ni konec opredeljevanja pojma religije, saj je treba tukaj pred glavnima dvema
opredelitvama na kratko omeniti še dve. Najprej bom omenil pogled na religijo, kot na
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specifično družbeno prakso. Kerševan v svoji knjigi »Religija kot družbeni pojav« izpostavlja,
da se je pri opredeljevanju pojma družbena praksa Althusser naslonil na Marxovo analizo
delovnega procesa v materialni proizvodnji (Kerševan, 1975; 62). Praksa kot proizvodnja je
tako sestavljena iz različnih elementov. Npr. predmet dela (»materia prima«), delovna
sredstva oz. proizvodna sredstva, odnosi, v katerih se proizvaja in proizvod kot rezultat dela
proizvodnih sredstev« (prav tam). Če torej želimo obravnavati religijo na ta način, potem si to
zastavimo nekako takole: »Poskušati ugotoviti in analizirati objekt, »surovino«, na katerem se
dela, sredstva, s katerimi na tem objektu dela, proizvod-religiozni objekt, ki ga pri tem
proizvaja, odnose, v katerih se proizvajanje religioznega objekta dogaja in pa razmerje
religiozne prakse kot posebne strukture do drugih družbenih praks« (prav tam; 63). Tudi tukaj
se ne da v popolnosti opredeliti pojma religije. Vendar, če potegnemo črto, lahko rečemo
naslednje: »Religija je sistem verovanj in praktik, s katerimi se skupina ljudi bori z zadnjimi
problemi človeškega življenja« (prav tam;71). Kerševan citira Tillicha in pravi: »Za ljudi v
obdobju nastajanja krščanstva je bilo osnovno (zadnje) vprašanje vprašanje smrti in
posmrtnega zveličanja, v obdobju reformacije vprašanje krivde in moralnega opravičenja.
Danes je glavni problem občutek praznine in vprašanje smisla« (prav tam).
Sedaj pa še krajša filozofska opredelitev religije, ki jo je podal Jacques Derrida v svoji knjigi
Dar smrti. Derrida citira Patočko in pravi, »da religija predpostavlja prevzem odgovornosti pri
svobodnem jazu. Pomeni tudi prelom s tisto vrsto skrivnosti (seveda ne edino), ki jo
povezujemo s sakralnim misterijem in tem, kar Patočka vseskozi imenuje demonično«
(Derrida, 2004; 5-6, citirano po Jan Patočka, Krivoverski eseji o filozofiji zgodovine, 1997).
»O religiji lahko po Patočkovem mnenju govorimo šele od tistega hipa/dalje, ko sta tako
demonična skrivnost kot orgiastično sveto presežena« (prav tam; 6). »O religiji v pravem
pomenu besede je govor v trenutku, ko je skrivnost svetega, orgiastični ali demonični misterij,
če že ne uničena, vsaj ukročena, vključena in naposled podrejena sferi odgovornosti« (prav
tam; 6-7). To je povezano tudi s t.i. »Mysterium tremendum, strašni in grozoviti misterij, strah
in trepet krščanskega človeka v izkušnji žrtvenega daru« (prav tam; 12). Ta misterij omenja
tudi Rudolf Otto v svoji fenomenološki opredelitvi religije, zato je še toliko bolj pomembno,
da ga omenim že v tem trenutku. In pa z zadajanjem smrti, k čemer pa se bom vrnil v
nadaljevanju.
Sedaj pa lahko preidem na dva avtorja, ki sta po mojem mnenju kar najbolj vplivala na razvoj
sociologije religije in posledično podala vsak svojo definicijo religije. Ti dve definiciji sta se
zelo prijeli v religijskem diskurzu. Tu gre za vpeljavo kategorije svetega. Ta kategorija je
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temeljna za obravnavo religije. V okviru sociološke tradicije jo je uvedel Durkheim: »religija
kot odnos do svetih stvari«, ki združuje ljudi v moralno skupnost, cerkev (Flere, Kerševan,
1995; 19). Izjemno pomembni deli, iz katerih je Durkheim črpal snov za svojo opredelitev, sta
bili Osnovne oblike verskega življenja in Samomor (prav tam; 43). Durheim meni, »da je
religija Aboriginov najbolj enostavna oblika religije v strukturalnem pomenu in, da mora
razlaga, ki velja zanjo, veljati tudi za vse bolj kompleksne religije, saj ostaja jedro verskih
pojavov vedno enako. Sicer pa gre pri Aboriginih za totemsko religijo« (prav tam; 44).
»Operacionalna definicija, iz katere Durkheim izhaja (ki pa še ni razlaga), se nanaša na razlikovanje
sakralnega (posvečenega, svetega) in profanega (navadnega, vsakdanjega). Svete zadeve niso fizično drugačne
od navadnih, temveč gre za naše predstave, naš odnos do njih. Mentalna stanja nam narekujejo, da to
razlikovanje pojmujemo kot obvezno in, da se ustrezno vedemo. Svete in profane stvari pa niso samo ločene,
temveč so tudi v opoziciji, nasprotju, celo v sovraštvu. Ne moremo se jih nekaznovano dotikati, so tabuizirane,
razen, če ne gre za posebne okoliščine, prostore ali čas, ali pa za posebne osebnosti (magi, duhovni)« (prav tam).

Durkheim pa pravi, »da religija obstaja prav zato, da bi udejanjila funkcijo integracije družbe,
hkrati pa je najpomembnejši dejavnik, garant njene kohezije« (prav tam; 45). Po njegovem
»religija brzda človeka, ki je nagnjen k egoizmu, brzda pa tudi skupine in množice, ter
motivira posameznika k ravnanju, ki ustreza potrebam družbe kot celote« (prav tam).
To je bilo na kratko Durkheimovo videnje religije, o katerem bi se seveda dalo razpravljati na
dolgo in široko, vendar je zgoraj navedeno za potrebe te diplomske naloge čisto dovolj. Naj
torej omenim še pogled Rudolfa Otta na pojem svetega. Rudolf Otto je predstavnik
fenomenološkega pristopa k religiji. V svojem delu z naslovom Sveto (1917), kategorijo
svetega opredeli kot »doživetje« »mysterium tremendum et fascinans«, skrivnost, ki vzbuja
grozo in privlači hkrati (prav tam; 20).
»Mysterium Tremendum se ujema z izrazom numinozno, ki ga je Otto uporabil zato, da bi izrazil
specifičnost verskega doživetja in izkustva, iz katerega naj bi ta občutek izhajal. Numinozno lahko pojmujemo
tudi kot vrednoto. Tovrstno izkustvo pripelje do občutka navzočnosti vseobvladujoče sile, strahu in spoštovanja,
nujnosti, nezmožnosti čakanja, navzočnosti »celote drugega«, očaranosti, obsedenosti […] To doživetje
predstavlja nekaj najglobljega (oz. najvišjega), nedvoumnega, enkratnega, spontanega. Z drugimi besedami, gre
za navzočnost boga, bolj ali manj približno tako, kakor ga pojmuje verski nauk« (prav tam; 65).

To so bile torej nekatere definicije pojma religija, ki pa ga seveda niso pojasnile v popolnosti,
saj je to verjetno nemogoče. Prav zato religija ostaja zanimiv predmet znanstvenega
preučevanja. Ena izmed znanosti, ki se bo še naprej z zanimanjem posvečala odkrivanju te
skrivnosti, pa je gotovo tudi sociologija. Zdaj pa je čas, da se posvetim drugemu pojmu, ki ga
moram razložiti v tej diplomski nalogi, in sicer pojmu smrti.
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3 OPREDELITEV POJMA SMRTI
Preden začnem raziskovati pogled vsake obravnavane religije na smrt in posmrtno življenje,
je pomembno teoretsko opredeliti sam pojem smrti. Tako bo lažje razvozlati vprašanje odnosa
do smrti in posmrtnega pri vsaki posamezni religiji. Kaj pomeni izraz smrt? Ali je to
preprosto konec življenja? Ali morda začetek nečesa novega? Ali smo ob smrti odrešeni in
poslani v nebesa, ali še naprej trpimo in doživljamo muke, ki jih prinaša naše nepremišljeno
ravnanje v tostranskem življenju z odhodom v pekel? Ali obstaja posmrtno življenje ali ne?
To so večna vprašanja človeštva, na katera pa nikoli ne moremo povsem natančno odgovoriti.
Glede na to, da v tej diplomski nalogi preučujem tudi budizem, si lahko postavim tudi
vprašanje, kako preiti v stanje nirvane, ter kaj to sploh je? Kot je razvidno že iz začetnih vrstic
tega poglavja, se z vsakim vprašanjem pojavi že naslednje, ne glede na to, ali že imamo
odgovor na prejšnje ali ne. Zato odgovor na vprašanje »Kaj je smrt?« še zdaleč ne bo tako
preprost, kot se morda zdi na prvi pogled. Na tem mestu bi tudi še enkrat omenil obe hipotezi,
ki sem si ju zastavil v tej nalogi: Človek se v vsaki izmed obravnavanih religiji želi izogniti
smrti v obliki posmrtnega življenja, razen v budizmu, kjer želi doseči nirvano. Druga hipoteza
pa je, da se strah pred smrtjo zmanjša ravno s pomočjo religije.

3.1 KAJ JE SMRT
Začel bom z malo bolj filozofskim, ali bolje rečeno, teozofskim pogledom na smrt. Smrt in
posmrtno življenje sta med seboj tako tesno povezana, da se ju praktično ne da ločiti. Zato za
začetek lahko rečem, da je smrt začetek nečesa novega. Vemo pa, da je smrt v nekaterih
religijah tabu tema in se o njej ne govori ravno pogosto. Annie Besant v svoji knjigi Smrt – in
potem, slikovito prikaže smrt kot okostnjaka s koso, krohotajočo se lobanjo in peščeno uro
(Besant, 2006; 10) in s tem nakaže kakšne so predvsem krščanske predstave o smrti.
Nesmrtnost človeške duše je bila že od nekdaj zanimiva tema znanstvenega preučevanja. Zato
tudi ne čudi dejstvo, da je že zelo stara. O tem se lahko vsaj posredno prepričamo s tem
citatom: »Trditev, da je bila nesmrtnost človekovega duha obelodanjena tako pozno v
zgodovini sveta, da šteje le osemnajst stoletji, je brez dvoma absurdna, glede na očitno
prisotnost povsod dostopnih nasprotnih dejstev« (prav tam; 11).
Prav tako pa sta neločljivo povezana človeška duša in telo. Torej je treba omeniti še to, kaj se
zgodi z dušo in telesom po smrti. Kar se tiče fizičnega telesa, gre za skupek celic in molekul,
ki med človekovim življenjem pritekajo in odtekajo iz telesa in tako omogočajo življenje, ob
smrti fizičnega telesa pa so te celice, »neorganizirana in hrupna množica, ki tava sem ter tja,
zadeva ena ob drugo, pada ena na drugo, brez skupnega cilja in brez kakršnekoli splošno
priznane avtoritete« (prav tam; 22-23). Ko v telesu ni t.i. » življenjskega principa«, nastopi
smrt. Po eterični filozofiji je smrt dogodek, ko »molekule mrtvega telesa izražajo silovito
življenjsko energijo« (prav tam; 23). Duša pa je po ezoterični filozofiji torej nesmrtna.
Tukaj je treba še omeniti izraz »eterični dvojnik«. To je »nosilec »prane«, vitalnega principa
ali vitalnosti« (prav tam). Če iz tega vidika pogledamo na smrt, potem je kot pravi Besantova:
»In »smrt se zmagoslavno polasti telesa takrat, ko se eterični dvojnik dokončno umakne in se
pretrga občutljiva nit, ki ga povezuje s telesom« (prav tam). Ta nit se po pričevanjih
jasnovidcev pretrga šele 36 ur po navidezni smrti. Besantova je kasneje podala še natančnejšo
opredelitev eteričnega dvojnika: »Eterični dvojnik je eterični družabnik človekovega gostega
telesa. Med življenjem ga lahko opazujemo v bližini telesa, njegova odsotnost pa na splošno
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povzroči v telesu stanje zaspanosti ali delne otrplosti. Ker med zemeljskim življenjem deluje
kot zbiralnik ali kot nosilec življenjskega principa, se njegov umik kaže v zmanjšanju vseh
življenjskih funkciji, tudi če ostane nit, ki ga povezuje z gostim telesom nedotaknjena, kajti,
kot smo že rekli pretrganje te niti pomeni smrt telesa« (prav tam; 29). Tako bi morda lahko
eterični dvojnik enačili tudi z dušo. Ta dvojnik torej preživi, medtem ko fizično telo umre.
Avtorica, ki se prav tako ukvarja s fenomenom eteričnega telesa, v katerega naj bi prešel
človek po fizični smrti, je tudi Elisabeth Kübler-Ross. Njeno videnje tega fenomena bom
predstavil na koncu poglavja.
V sklopu ezoterične filozofije, bi omenil še pojem nirvane. To je z vidika budizma zelo
pomemben pojem, ki je povezan s t.i. reinkarnacijskim naukom. Po nekaterih trditvah naj bi
nirvana pomenila izničenje. Vendar po besedah G.A.P. Sinnetta, nirvana predstavlja »neko
vzvišeno stanje zavestnega počitka v vse-prisotnosti« (prav tam: 77).
Pred nadaljevanjem recimo temu resnejših znanstvenih pogledov na smrt, pa bi vendarle
podal neko bolj laično opredelitev. In sicer bi lahko rekel, da je smrt dogodek, pri katerem
prenehajo delovati vse življenjske funkcije organizma. Organi, kot so srce in pljuča, ne
delujejo več, odmrejo pa tudi občutki, ki so značilni zgolj za fizični svet. Smrt po navadi
povzroči intenzivne občutke žalosti pri svojcih umrle osebe.
Smrt je močno povezana s posmrtnim življenjem, zato so se istočasno z vprašanjem, kaj je
smrt, pojavljale tudi dileme, povezane s posmrtnim življenjem. Začele so se že na samem
začetku človekovega obstoja in verovanja. Škoberne v svoji knjigi Ali živimo le enkrat? pravi,
da o tem pričajo že sami grobovi umrlih, kamor so svojci polagali razne dragocenosti in celo
hrano, v upanju, da bodo te stvari v onostranstvu koristile umrli osebi (Škoberne in drugi,
2005; 14). »Vera v posmrtno življenje se naslanja na prepričanje, da ključni del človeka (duša,
zavest, atman, višji jaz […]) preživi fizično smrt« (prav tam). Po mnenju avtorjev si je morala
vsaka religija na koncu vendarle izoblikovati nek svojstven odnos do smrti, tako, da tukaj spet
pridemo do glavne dileme, ki jo želi to poglavje rešiti. Kaj je smrt? Predstave o smrti in
posmrtnem življenju lahko razdelimo na štiri kategorije:1. »Smrt je konec. Takšno je
pragmatično prepričanje vseh materialistov, s katerega koli konca sveta in iz katerega koli
obdobja. Sem lahko uvrstimo grškega filozofa Demokrita, ki je že pred našim štetjem uvedel
pojem atoma, približno v istem obdobju pa zasledimo materialistične filozofske smeri vsaj še
v Indiji in na Kitajskem.« (prav tam; 16) 2. »Smrt ni konec, marveč se bivanje nadaljuje v
nekakšni finejši obliki. Vsekakor ima ta možnost tudi svoje slabe plati, kajti to bivanje ni
nujno v raju, ampak lahko tudi v peklu (na primer vedsko obdobje v Indiji, krščanstvo, islam
[…]) ali pa so umrli nekakšne »sence«, kakor so verjeli stari Grki« (prav tam).
3. »Smrt ni konec, marveč se umrli čez čas ponovno vrne v življenje. To je nauk o selitvi duš ali
reinkarnacijski nauk, po katerem naj bi se umrli po nekem vmesnem obdobju ponovno vrnil v fizično življenje.
Sam nauk pozna več oblik: animistično, po kateri se človek lahko rodi v kateri koli podobi, torej tudi kot neživ
predmet; hinduistično, ki je razširjena predvsem v Indiji, po kateri se človek lahko rodi kot katero koli živo bitje,
tudi žival ali bajeslovno bitje (demon, polbog)« (prav tam; 16-17).

Poznamo pa še evolucijsko obliko reinkarnacije, po kateri se lahko človek ponovno rodi zgolj
kot človek. 4. Zadnja opredelitev smrti pa je po mnenju avtorjev ta, da smrt ni konec, ampak
možnost osvoboditve. »Osvoboditev pa pomeni širjenje posameznikove zavesti čez meje
lastne identitete in stapljanje z absolutnim; torej pomeni preobrazbo ali celo preseganje
osebnosti« (prav tam; 17).
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V nadaljevanju bom opisal smrt kot nekaj, kar za človeka predstavlja možnost pozitivnega in
optimističnega pogleda na to misteriozno pojavnost. Sicer je to spet bolj kot ne odvisno od
predstav vere, ki ji človek pripada, pa vendar je zaslediti zametke pozitivnega v zvezi s smrtjo
pri Derridaju, ki v Daru smrti predstavi vernemu posamezniku izkušnjo smrti in ga postavi v
odnos z bogom. Ta temu posamezniku predstavlja nek ideal, h kateremu je stremel že v času
tostranskega življenja, zato smrt lahko v tem primeru opredelimo kot dar in s tem kot nekaj
pozitivnega (Derrida, 2004; 11). Pomembno za razumevanje smrti v tem kontekstu je morda
tudi razumevanje izraza (za)dati si smrt. Po Derridaju naj bi to v prvem pomenu pomenilo, da
je človek sam odgovoren za svojo smrt v primeru samomora, lahko pa tudi pomeni
pripravljenost človeka umreti kot žrtev za druge (prav tam; 17). V ne tako dobesednem smislu
pa lahko (za)dati si smrt pomeni razložiti si smrt, oziroma izoblikovati si o njej neko svoje
mnenje (prav tam). Torej lahko rečem, da si s tem, ko v tem poglavju opredeljujem smrt,
(za)dajam smrt tudi sam. Patočka pa v svojih Krivoverskih esejih omenja, da je človeška duša
pripravljena sprejeti smrt v upanju, da jo bo le-ta odrešila telesnosti, orgiastičnosti in
demoničnosti. »Duša s prehodom skozi smrt doseže lastno svobodo« (Derrida, 2004, citirano
po Patočka, 1997; 140).
Kot vemo, je smrt nuja v človekovem življenju, zato jo lahko na takšen način tudi opredelimo.
Zgoraj pa sem pokazal, da je smrt lahko dojeta tudi kot dar za človeka. »Mysterium
tremendum« ali kot pravi Rudolf Otto, numinozno, pa podaja po Patočki še neko drugo
pojmovanje smrti. Tu je smrt opredeljena kot dar, saj človeku omogoči umirati in umreti
točno na določen in nič drugačen način. Patočka pravi: »Smrt je to, česar nihče ne more ne
utrpeti, čemur nihče ne more zreti v oči namesto mene« (prav tam). Smrt se da torej opazovati
tako iz pozitivnega, kakor negativnega zornega kota. Temu pa veliko pripomore tudi religija,
za katero se človek opredeljuje.
Za konec pa naj se vrnem še k Elisabeth Kübler-Ross. Avtorica knjige O smrti in življenju po
njej je psihiatrinja in zdravnica, ki je svoje življenje posvetila raziskovanju smrti in
posmrtnega življenja. Veliko časa je preživela s pacienti, ki so doživljali t.i. obsmrtno
doživetje. Ko preučujemo fenomen smrti v teh okvirih, je treba preučiti proces, ki se dogaja
pred samo smrtjo. To je proces umiranja. Kübler-Rossova omenja tri faze. Pri prvi fazi gre za
to, da človek, ali bolje rečeno njegova duša izstopi iz fizičnega telesa. Ta postopek je podoben
tistemu, ko se metulj izleže iz svojega zapredka in odleti v svet (Kübler-Ross, 1998; 12). Kot
pravi: »Doživetje smrti je skoraj istovetno z rojstvom« (prav tam). Telesa so po mnenju
avtorice zgolj nekaj prehodnega. »Umreti pomeni le preseliti se v neko lepšo hišo, če se smem
izraziti simbolično« (prav tam). Ko se metulj oz. naša duša osvobodi fizičnega telesa,
preidemo na drugo fazo umiranja. Pri tej fazi smo, kot pravi Rossova, oskrbovani s psihično
energijo, medtem, ko smo bili na prvi s telesno. Tu so naši možgani še vedno aktivni in se
lahko sporazumevamo z ljudmi okoli sebe (prav tam; 13). Ko pa izgubimo budno zavest, pa to
po mnenju Rossove še ne pomeni, da smo mrtvi, temveč le, da kokon ne deluje več (prav tam).
Ko se naša duša osvobodi iz fizičnega telesa, preidemo v t.i. » eterično telo«, kjer smo
sposobni videti vse, kar se dogaja okoli nas in slišati sleherno izgovorjeno besedo (prav tam).
V tistem trenutku torej doživimo »izventelesno izkušnjo«. Takrat, ko se to zgodi, se spet
počutimo popolne in začutimo osrečujoč, blažen občutek (prav tam; 15). Ob obsmrtnem
doživetju se zgodi trenutek, ko se spet zavedamo svojega telesa, torej preidemo v »eterično
telo«, če uporabim izraz ezoterične filozofije in pred sabo zagledamo nekakšno svetlobo, ki
nas navda z »največjo najbolj brezpogojno ljubeznijo, kar si je morate predstavljati. Tega se
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ne da opisati z besedami« (prav tam; 19). Ta svetloba, ki predstavlja na nek način soočenje s
smrtjo, nam je na voljo le kratek čas. Torej je ne moremo opazovati dolgo. V svetlobi pa
lahko vidimo veliko različnih pojavov. To je spet odvisno od tega, kateri religiji pripadamo.
Lahko vidimo na primer Kristusa, Alaha […] lahko pa že samo svetlobo enačimo z ikonami
svoje religije (prav tam). Takrat se nam kot pravi Kübler-Ross pred očmi zvrstijo prizori iz
tostranskega življenja. »Z opazovanjem svojega zemeljskega življenja ste se znašli na tretji
stopnji umiranja. Na tej stopnji nič več ne razpolagate z zavestjo, ki vas je spremljala na prvi
stopnji, niti s sposobnostjo zaznave, ki ste jo imeli na drugi stopnji umiranja« (prav tam; 20).
Do potankosti vemo, kaj se je zgodilo v slehernem dnevu našega življenja. To pa ni vedno
dobro, »kajti v trenutku, ko si še enkrat ogledujete svoje celotno življenje, veste tudi za vse
posledice, ki so izvirale iz vsake vaše misli, besede in dejanja« (prav tam).
Morda je čas, da počasi sklenem teoretična razmišljanja o smrti. Glede na obsmrtna doživetja,
ki sem jih opisal zgoraj, lahko da smrt sploh ne obstaja. Zato menim, da se na tem mestu
preprosto ne da postavljati trdnih dokazov, kar se tiče pojma smrti in bi lahko glede tega
razpravljal v nedogled. Naposled lahko torej rečem, da je smrt pojav, pri katerem se nam pred
očmi pokaže zaslepljujoča svetloba. Mnogi ta pojav opisujejo kot tunel, po katerem se nam ta
svetloba bliža. Nato pa doživimo obsmrtno izkušnjo, del katere je tudi prehod v naše
»eterično« telo in se pred nami odvije film našega tostranskega življenja. O tem lahko kasneje
razlagamo ljudem, ko se vrnemo v svoje fizično telo. Iz tega se da torej sklepati, da je smrt
morda «zgolj« obsmrtno doživetje, po katerem se bivanje nadaljuje v onostranstvu.
Prišel sem do zaključka, da se smrti ne da opredeliti kot nekaj enoznačnega. Kot je znano, ima
vsak posameznik in vsaka religija izoblikovan svojstven odnos do smrti in posmrtnega
življenja, zato bo vsaka naslednja raziskava na tem področju še kako zanimiva. Obstaja pa
»nevarnost«, da do končnega odgovora na vprašanje »Kaj je smrt?« znanost in pa tudi laična
javnost ne bo prišla nikoli.
Zaključil pa bom z besedami Elisabeth Kübler-Ross:
»V trenutku smrti bomo vsi doživeli ločitev resničnega, nesmrtnega SEBE od njegove časovne hiše,
namreč fizičnega telesa. To nesmrtno bit imenujemo tudi duša ali entiteta. Če uporabimo simbolično govorico, s
kakršno se sporazumevamo z otroki, lahko primerjamo bit, ki se osvobodi iz zemeljskega telesa, z metuljem, ki
se izleže iz svojega zapredka. Kakor hitro smo zapustili svoje fizično telo, se zavemo, da nas ni zagrabil noben
preplah, strah ali skrb. Takrat se vedno doživimo kot popolno telesno enost« (prav tam; 49).
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4 PREDSTAVITEV POSAMEZNIH RELIGIJI IN NJIHOVEGA VIDENJA
ONOSTRANSTVA

V tem poglavju bom predstavil nekaj značilnosti vsake religije in ugotavljal njen izvor,
omenil pa bom tudi obrede, ki se izvajajo ob takšnih dogodkih, kot je smrt. Pri vsakem izmed
obravnavanih verstev so ti obredi seveda različni. To je odvisno tudi od odnosa do smrti, ki ga
goji posamezna religija. Začel bom z judovstvom, saj iz njega izhajata dve religiji, ki tudi
spadata med t.i. » svetovne« religije in bosta obravnavani kasneje. Gre za krščanstvo in islam.

4.1 JUDOVSTVO
Judovstvo je ena izmed monoteističnih religij, kar pomeni, da njeni pripadniki verujejo v
enega boga. Temelj te vere je, kot zasledimo v knjigi Vladete Janković Resnice, miti in
legende o judovstvu, krščanstvu in islamu stara zaveza, torej prvi del Biblije ali svetega pisma
(Janković, 2000; 9). Kot je zapisano že zgoraj, je torej judovstvo, ali bolje rečeno stara zaveza,
ne samo začetek dokumentiranja ene vere, pač pa osnova za kar tri religije (prav tam; 10). Ko
govorimo o judovstvu, seveda ne moremo mimo njihovega boga Jahveja, ki je bil »navzoč«
tudi na samem začetku sveta (prav tam), ki naj bi bil po Prvi Mojzesovi knjigi (Genesis),
ustvarjen iz kaosa (prav tam). Jahve je ustvaril tudi prva človeka, ki naj bi skrbela za
nadaljevanje življenja na zemlji: »Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po božji podobi ga
je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril« (prav tam; 11). Če želimo razumeti zgodovino
judovstva, moramo vedeti, da so bili Hebrejci najprej henoteisti, kar pomeni, da so verovali v
obstoj bogov drugih ljudi, kasneje pa so preko očakov, kot je bil Abraham, postali monoteisti
(Atlas verstev sveta, več avtorjev, 2011; 100). Nekateri pa menijo, da začetek judovskega
monoteizma sega v 6. stoletje pr. n. št., to pomeni v čas izgona v Babilon, kjer je judovsko
ljudstvo živelo v suženjstvu kar sedemdeset let (prav tam). Judje so kasneje postali znani kot
t.i. »ljudstvo knjige, saj so objavili hebrejsko sveto pismo ali »Tanak«. Prvih pet knjig tega
svetega pisma se imenuje »Tora«, »Talamud«, pa je priloga svetih besedil in pojasnjuje 613
zakonov, ki so navedeni v Tori ( prav tam).
V nadaljevanju se bom posvetil trem očakom judovskega ljudstva, torej trem božjim
izbrancem. Najprej pa se mi zdi pomembno omeniti zgodbo iz samega začetka sveta, ko sta
Adam in Eva, kljub izrecni prepovedi judovskega boga Jahveja v raju jedla z drevesa življenja
in si prislužila božjo kazen. Evi je Jahve dejal: »Zares, mnogo boš trpela v svoji nosečnosti in
v bolečinah boš rojevala otroke. Po možu boš hrepenela, on pa bo gospodoval nad teboj«
(Janković, 2000; 13). Adamu pa je rekel: »Ker si poslušal glas svoje žene in jedel z drevesa, o
katerem sem ti zapovedal in rekel: »nikar ne jej z njega«, naj bo zaradi tebe prekleta zemlja; s
trudom boš jedel od nje vse dni svojega življenja. Trnje in osat ti bo rodila in jedel boš poljsko
rastlinje. V potu svojega obraza boš jedel kruh, dokler se ne povrneš v zemljo, kajti iz nje si
bil vzet. Zares, prah si in v prah se povrneš« (prav tam, citirano po 1 Mz 3, 14-19). Iz tega je
razvidno judovsko prepričanje, da bog ni in ne bo nikoli nikomur prizanašal, zato ga je treba
brezpogojno spoštovati in upoštevati.
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Prvi očak judovstva, ki ga je bog Jahve vzel pod svoje okrilje, je bil Abram (kasneje
Abraham), ki je bil eden izmed redkih, ki so Jahveju obljubili večno zvestobo in si s tem
prislužili njegovo zaupanje. Bog je Abrahamu obljubil blagoslov vseh rodov na zemlji in
deželo Kanaan, ki še danes slovi kot obljubljena dežela in je na območju današnje Palestine
(prav tam; 20). Rekel mu je: »Zares, vso deželo, ki jo vidiš, za vedno dajem tebi in tvojemu
potomstvu (prav tam, citirano po 1 Mz 13, 15). Ker je bil Abraham pravičnik v vseh pogledih,
mu je Jahve nekega dne dejal: »Glej, to je moja zaveza s teboj: Postal boš oče množice
narodov. Ne boš se več imenoval Abram, temveč Abraham bo tvoje ime, kajti postavljam te
za očeta množici narodov. Naredil te bom silno rodovitnega, napravil bom iz tebe narode in
kralji bodo izšli iz tebe. Postavljam zavezo med menoj in teboj ter tvojimi potomci iz roda v
rod kot večno zavezo« (prav tam; 22 citirano po 1 Mz, 17, 4-8). Kasneje pa mu je dejal še:
»Svoje žene Saraje ne imenuj več Saraja, temveč Sara bodi njeno ime! Blagoslovil jo bom in
ti dal sina tudi od nje; blagoslovil jo bom, da bodo iz nje nastali narodi in bodo kralji ljudstev
izšli iz nje« (prav tam, citirano po 1 Mz 1, 17, 15-16).
Kot naslednjega v vrsti najpomembnejših mož v judovski zgodovini, je treba omeniti
Abrahamovega vnuka Jakoba. Omenil ga bom zato, ker je eden izmed očakov judovstva, pa
tudi zato, ker si s tem lažje razlagamo ime ljudstva in njegove države. Po judovskih zakonih
naj bi, kot pravi stara zaveza, prvorojeni sin dedoval starešinstvo nad plemenom; »nanj je
prešlo vse imetje in tisto, kar se je imenovalo očetov blagoslov (prav tam; 24). Po
svetopisemski zgodbi je Jakob prelisičil svojega brata Ezava in si prilastil pravico do
dedovanja. Ezav ga je želel ubiti, vendar je Jakob pobegnil in si kasneje pridobil božjo zaščito.
Jahve je podobno kot Abrahamu, tudi Jakobu obljubil zaščito njegovega ljudstva in širitev letega po vsej deželi (prav tam; 25). Ime judovskega ljudstva se da razbrati iz Jakobovih sanj,
kjer se le-ta bori z možem, ki se na koncu izkaže za Jahveja. Po koncu boja, ko bog premaga
Jakoba z udarcem v kolk, ga vpraša: »Kako ti je ime? Pa je rekel: Jakob. In je rekel: Tvoje
ime ne bo več Jakob, temveč Izrael, kajti bojeval si se z Bogom in z ljudmi in si zmagal«
(prav tam, citirano po 1 Mz 32, 25-29). Izrael pomeni božji bojevnik (prav tam).
V nadaljevanju pa vendarle velja omeniti še dva moža, ki sta pomembno vplivala na izraelsko
(judovsko) zgodovino. Prvi izmed njiju je Jožef, Izraelov sin, ki se je po prepiru z brati znašel
v Egiptu kot suženj faraonovega dvorjana in telesnega stražarja Potifarja (prav tam; 26).
Kasneje je, zahvaljujoč dobrim razlagam sanj, napredoval na položaj faraonovega svetovalca.
Vendar da se ne bom preveč potopil v globine svetopisemskih zgodb, naj omenim prelomno
stvar, ki je povezana z Jožefom in judovskim ljudstvom, namreč Jožef je začetnik konca, že
prej omenjenega sedemdesetletnega judovskega suženjstva v Egiptu. Dokončno pa je temu
naredil konec »božji odposlanec« Mojzes. Bog mu je, ko je videl, kako v Egiptu trpi njegovo
ljudstvo, rekel: »In zdaj pojdi, pošiljam te k faraonu, da izpelješ moje ljudstvo, Izraelove
sinove, iz Egipta« (prav tam; 31, citirano po 2 Mz 3, 10). Mojzes je izpolnil božjo željo,
popeljal jude iz Egipta, zraven pa so vzeli tudi Jožefove posmrtne ostanke (prav tam). Ko je
Mojzes izpeljal t.i. eksodus ali odhod judov iz Egipta (prav tam), je na gori Sinaj prejel t.i.
deset božjih zapovedi. Zato Mojzes velja za preroka Izraelcev, teh deset Božjih zapovedi pa je
včasih aktualnih tudi pri drugih religijah in ne samo v judovstvu. Dan eksodusa, torej
osvoboditve judov izpod Egiptovske oblasti, velja še danes za judovski praznik, imenuje pa se
Pasha (prav tam). Pomembnih osebnosti v okviru judovstva je še veliko, sploh, če bi se še bolj
poglobil v staro zavezo. Vendar pa mislim, da sem za potrebe te diplomske naloge omenil vse
najpomembnejše očake. Do sedaj sem preko starozaveznih zgodb skušal prikazati zgodovino
judovske vere in na nek način postaviti to religijo na ogled. Na tem mestu pa prehajam na
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temo, ki se veliko bolj povezuje s to diplomsko nalogo, namreč na odnos judovstva do
onostranstva.
4.1.1 JUDOVSKE RAZLAGE ONOSTRANSTVA

Pri vsaki religiji si, po mojem mnenju, lahko ljudje onostranstvo razlagamo tako, da preučimo
pogrebne običaje, ali pa kar običaje na splošno. Dokler smrti ali onostranstva ne doživimo
»osebno«, si ta dva fenomena zelo težko razlagamo. Zato bom na tem mestu predstavil
nekatere judovske pogrebne ali obsmrtne običaje, ter na tak način poskušal priti do nekaterih
razlag onostranstva. Moramo vedeti, da ima lahko vsak posameznik, ne glede na okvirne
razlage svoje vere, popolnoma lastne predstave o tem, kaj se zgodi po smrti.
Na odnos do onostranstva moramo torej gledati nekako iz tostranske perspektive. Zato je
pomembno, da raziščemo pogrebne običaje in način žalovanja za pokojnikom v judovski veri.
Šele kasneje pa bom opisal, kako judje doživljajo onostranstvo. Pogreb je torej eden izmed
obredov takoj po smrti pripadnika človeške skupnosti. Kot piše Robert Fulghum v svoji knjigi
Od rojstva do smrti-obredi v našem življenju, so obredi »ponavljajoča se slovesna dejanja v
ustaljeni obliki in imajo poseben pomen« (Fulghum, 1997; 5). V vsaki religiji posebej, seveda
pogrebni obred poteka drugače. K temu veliko pripomore odnos posamezne religije do
onostranstva, ki zapoveduje način pokopavanja in poslavljanja od mrtvih. Kar se tiče
judovskih pogrebnih običajev, Andreja Šober v članku z naslovom Judovski pogrebni običaji
v reviji Pogreb ni tabu piše, da pokojniku ob pripravah na pogreb najprej zaprejo veke in
njegovo truplo položijo na tla. Žarni pogrebi so v judovski veri prepovedani, prav tako pa tudi
kakršni koli posegi v telo pokojnika, kot je obdukcija, saj mora biti telo ob pogrebu čim bolj
nedotaknjeno (Šober, 2015. Judovski pogrebni običaji. Pogreb ni tabu, 2015 (3). Kot pravi
predstavnik judovske skupnosti v Sloveniji, Kris Killer: »Mrtve oblečejo v bela oblačila,
moške pa ovijejo tudi v molilni šal talit, na katerem odstranijo resice ter na ta način sporočijo,
da pokojnik ni več dolžan izpolnjevati tostranskih verskih zapovedi« (prav tam).
Kar se tiče samega okraševanja grobov, jo to veliko bolj skromno kot pri kakšni drugi religiji.
Na judovskih grobovih namreč redko vidimo rože. Pomembno pri judovskih pogrebih je, da
telo umrlega pride v stik z zemljo, iz katere je po judovskem izročilu tudi izšlo, zato nekaj
časa niso uporabljali krste. Zdaj jo sicer uporabljajo, vendar so v njej luknje, da omogočijo
telesu, da se dotika zemlje (prav tam). Žalovanje za umrlimi poteka v treh fazah. Otroci in
starši za pokojnikom žalujejo eno leto, vendar se v judovski skupnosti pričakuje, da se bo
intenzivnost žalovanja počasi zmanjševala. »Prvo dejanje žalovanja je t.i. » trganje oblačil«
(hebr.: kerija), v katerem žalujoči ob vesti o smrti bližnjega sorodnika natrga ali zareže del
oblačila ter izgovori poseben blagoslov« (prav tam). Naslednje obdobje traja sedem dni, zato
se imenuje šiva (sedem) (prav tam). Tretje obdobje žalovanja judje imenujejo šlošim (trideset),
saj traja do tridesetega dne po smrti pokojnika. V tem času pa žalujoči ne hodijo na proslave,
zabave, si ne strižejo las ipd. (prav tam). Zadnje obdobje žalovanja pa traja 12 mesecev in je
obvezno le ob smrti katerega izmed staršev. V teh dvanajstih mesecih mora sin pokojnika
vsak dan izreči molitev kadiš (prav tam). Smrt naj bi za jude predstavljala le pot v novo
življenje.
Ko preidemo v svet mrtvih, ali bolje rečeno, v svet novega življenja, imamo pred očmi, če se
osredotočimo nazaj na staro zavezo, kot pravi Nataša Kokar v svojem delu Religijske
predstave o onostranstvu in njihove družbene funkcije kraj, kjer so združene vse duše, tako
grešne, kakor tudi čiste. Ta kraj se imenuje šeol (Kokar; 2003; 29). Judovstvo sicer naj ne bi
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imelo preveč natančnih predstav o posmrtnem življenju, zato tudi lahko večinoma le ugibamo
o njihovih predstavah onostranstva. Na tem mestu pa lahko vsaj v primeru judovstva potrdim
eno izmed svojih hipotez. Namreč, da strah pred smrtjo zmanjšamo ravno s pomočjo religije.
Če vemo, da bomo po smrti stopili skozi vrata novega življenja, potem smo lahko pred smrtjo
mirni. Torej, če se vrnem k predstavam onostranstva, nas po smrti čaka t.i. sodni dan, po
katerem bomo izvedeli, ali spadamo v nebesa ali v pekel. Ali bomo v raju deležni sadov
drevesa življenja in nas bo blagoslovil Jahve, ali pa bomo po smrti postali prebivalci gehene,
kraja večnega trpljenja (prav tam; 30). V šeolu torej čakamo na razsodbo boga za grehe, ki jih
v tostranskem življenju nismo poplačali sami, pa so po judovskem prepričanju odgovorni naši
otroci. Menim, da je tu čas, da preidem na naslednjo religijo. Judovstvo ima namreč zelo ozko
opredeljene pojme, povezane z onostranstvom, zato se o tem ne da ravno na veliko razpredati.
Naslednja religija, ki pa nekako izhaja iz judovstva, če obravnavamo judovstvo kot najstarejšo
zahodno religijo, pa je krščanstvo.

4.2 KRŠČANSTVO
V tem delu poglavja bom obravnaval religijo, ki je, vsaj po številu pripadnikov, najbolj
razširjena »svetovna« religija. Treba je povedati, da spada med t.i. »razodete religije« (Flere,
Kerševan, 1995; 87), kamor spadajo bolj kot ne vse religije, ki so obravnavane v tej diplomski
nalogi. Spada tudi med »univerzalne« religije, kar pomeni, da se prerok v tej religiji obrača na
vse ljudi in nobenega od njih ne izključuje (prav tam). Pod okriljem krščanstva je, po
navedbah različnih virov, kar petina svetovnega prebivalstva. Če sem zgoraj judovstvo
opredeljeval na osnovi starozaveznih zgodb v svetem pismu, je tukaj treba povedati, da je
krščanstvo drugi del svetega pisma ali nove zaveze, ki v osnovi temelji na naukih Jezusa
Kristusa. Da je krščanstvo ena izmed religiji, ki izhaja iz judovstva, je razvidno že iz samega
filološkega vidika. Tukaj se moramo vprašati, kaj pomenita besedi Jezus in Kristus. Kot je
razvidno iz knjige Vladete Janković, ki sem jo omenil že prej, prva beseda izhaja iz
hebrejskega imena Ješua, in pomeni Jahve je odrešitev (Jankovič, 2000; 105). Beseda Jezus je
seveda grškega izvora. »Tudi beseda Kristus je grška in pomeni maziljeni, tj. Mesija« (prav
tam). Če torej krščanstvo izhaja iz judovske vere, potem tudi ni težko ugotoviti, da so bili prvi
kristjani, torej pripadniki krščanstva, Judje, ki so začeli slediti Jezusovim naukom. Imeli so ga
za Odrešenika, ki bo kot mučenik rešil človeštvo vsega trpljenja. Krščanstvo se je širilo po
svetu s pomočjo evangelijev. »Evangeliji oziroma prinašalci vesele novice oznanjajo, vsi
kristjani pa verujejo, da je Jezus Kristus Božji sin, ki je prevzel človeško podobo, živel in
trpel kot človek in na koncu vstal od mrtvih kot Bog« (prav tam).
Omeniti je treba tudi to, da se krščanstvo, od svojega nastanka dalje, torej od približno 2000
let nazaj, deli na tri večje veje. Te veje so katolištvo, pravoslavje in protestantizem. Seveda bi
lahko vsako izmed teh vej obravnaval posebej, vendar se mi na tem mestu zdi popolnoma
dovolj, če jih zgolj omenim. Vsaka veja se potem deli še na manjše enote imenovane cerkev,
ki pa jo je vendarle treba na kratko opisati. Kot pišeta Flere in Kerševan v knjigi Religija in
sodobna družba, » gre za versko skupnost, ki pretendira na univerzalnost (naj bi zajela ves
svet, razodela svoj nauk in vsilila svojo oblast vsem ljudem). Dejansko nikoli ne doseže
popolne univerzalnosti, postane pa vladajoča verska ustanova vsaj v nacionalnih mejah,
včasih – kot v evropskem srednjem veku – pa tudi v dokaj večjih razsežnostih« (Flere,
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Kerševan, 1995 – kot v evropskem srednjem veku – pa tudi v dokaj večjih razsežnostih«
(Flere, Kerševan, 1995; 88).
Kot pravi krščanski nauk, naj bi bila cerkev Jezusovo telo, ali pa morda le kakšen od njegovih
udov (prav tam; 89). Zato bi lahko hostijo, ki jo zaužijejo verniki ob obredu svete maše,
enačili s pripadnostjo tako Jezusu Kristusu Odrešeniku, kakor tudi sami cerkvi. »Sam
krščanski nauk o cerkvi je pomemben del teologije, ki ima posebno ime – ekleziologija.
Pojem cerkve temelji na svetopisemskih stavkih in nauku, ki izhaja iz verske tradicije« (prav
tam). Kar se tiče katoliške cerkve, je treba zgolj na kratko omeniti svetega Tomaža
Akvinskega. »Zanj je cerkev živo telo, na katerega so vezane tri kreposti: vera, upanje in
ljubezen (caritas)« (prav tam; 90). Po Akvinskem ljubezen naj ne bi bila opredeljena zgolj kot
čustvo do drugih ljudi, temveč tudi kot ljubezen do institucije cerkve (prav tam).
Vendar tukaj bodi dovolj govora o cerkvi. Naj povem samo še to, da se včasih vse kristjane na
svetu označuje s tem izrazom. Sedaj pa se vračam k samemu krščanstvu. Še ena povezava
krščanstva z judovstvom je ta, da nova zaveza ali knjiga krščanstva, omenja kaznovanje
grešnikov na tem svetu, ki naj bi ga po vstajenju od mrtvih izvedel sam Božji sin.
»Krščanstvo je nagrajevanje in kaznovanje na tem svetu pojmovalo resno, ustvarilo je nebesa
in pekel ter izhod, ki je vodil trpeče in solzne zemeljske doline naravnost v večni raj«
(Janković, 2000; 106). Kot je znano, je simbol krščanstva križ, saj so Jezusa Kristusa kot
glavnega oznanjevalca krščanske vere usmrtili s križanjem. Krščanski nauki so se začeli širiti
v času prokuratorja Poncija Pilata, ki je kasneje Jezusa tudi obsodil na smrt (prav tam). Da
sprejmemo krščansko vero, moramo po izročilu opraviti poseben obred. Ta obred se imenuje
krst. Ko se krstijo, ljudje simbolično priznajo svoje grehe in se s potopitvijo v reko Jordan, ali
pa z umivanjem s sveto vodo, ritualno očistijo le-teh. K boljšemu razumevanju hitrega širjenja
krščanske vere, zagotovo veliko pripomore Jezusovo načelo, ki pravi, da se da rešiti
vsakogaršnjo dušo, to pa naj bi na nek način pomenilo in pa predvsem kazalo na enakost vseh
ljudi (prav tam; 116).
Jezusovo oznanjanje krščanske vere je potekalo preko njegovih pridig. Glavna pridiga, s
katero je povedal tudi bistvo svojega nauka, pa je znana kot govor na gori. Za krščanstvo je
govor na gori približno to, kar je deset božjih zapovedi Mojzesu v judovstvu (prav tam; 117).
Navedel bom le en del Jezusove pridige na gori:
» Blagor ubogim v duhu,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim,
kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim,
kajti deželo bodo podedovali.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti,
kajti nasičeni bodo.
Blagor usmiljenim,
kajti usmiljenje bodo dosegli.
Blagor čistim v srcu,
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kajti boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir,
kajti imenovani bodo Božji sinovi.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo« (prav tam, citirano po Mt 5, 1-10).

Tukaj vidimo, da je krščanstvo v osnovi religija, ki želi vzpostaviti enakost med vsemi ljudmi
na svetu in ne samo med svojimi pripadniki. Na tem mestu je treba še povedati, da danes
rojstvo preroka Jezusa Kristusa iz Nazareta, kristjani praznujejo kot božič. Iz vsega
povedanega prihajam do zaključka, da bi lahko ob besedi krščanstvo pomislili na religijo miru
in dobrih medčloveških odnosov.

4.2.1 KRŠČANSTVO IN ONOSTRANSTVO

Glede na to, da je velika večina svetovnega prebivalstva krščanske vere, sklepam, da bom
hitro prišel do odgovora na vprašanje, kako krščanstvo razume pojem onostranstva. Sam pri
sebi sklepam, da si krščanstvo kot religija sama po sebi prizadeva dokazati, da po koncu
tostranskega življenja vendarle sledi takšno ali drugačno nadaljevanje obstoja. Nenazadnje
sem v prejšnjih dveh poglavjih prišel do zaključka, da duša preživi, umre pa samo eterično
telo. To je v bistvu dokazal že božji sin, Jezus Kristus, krščanstvo pa sledi ravno njegovim
naukom.
Naj nadaljujem torej podobno, kot sem zastavil pogled na onostranstvo pri judih. Tam sem o
vidikih onostranstva razpravljal preko različnih obredov, predvsem pa s pomočjo pogrebnega
obreda. Če torej od blizu poznamo običaje določene religije, lahko predstavimo njen pogled
na onostranstvo. Preden pa preidem na običaje krščanstva, se moram še enkrat vrniti h knjigi
Elisabeth Kübler-Ross, saj je tudi t.i. » obsmrtno doživetje« nekakšno videnje onostranstva s
strani krščanskega človeka. Po besedah Rossove sicer obstaja mnogo pričevanj različnih ljudi,
ki se srečajo z »onostranstvom«, vendar bom tukaj navedel le nekaj izkušenj teh ljudi ob tem
doživetju, saj je bilo o tem že veliko povedanega.. Ti ljudje lahko vidijo ali začutijo
»spokojnost, ločitev od telesa, vstop v temo, videnje luči, vstop v luč […]« (Kübler-Ross,
1998; 81). Navedel bi še pričevanje svetega Salvija, ki naj bi bilo iz 6. stoletja in lepo
prikazuje krščansko videnje onostranstva:
» Pred štirimi dnevi sem umrl in dva angela sta me odnesla na nebeške višave. In bilo mi je,
kot da se vzdigujem ne le nad to bedno zemljo, temveč tudi nad sonce in luno in oblake in
zvezde. Potem sem skozi vhod, ki je bil svetlejši od dnevne luči, vstopil v prostor, katerega tla
so sijala kot zlato in srebro. Luč tamkaj je bila nepopisna in ne morem vam povedati, kako
neznanska je bila« (prav tam; 80).
V tem citatu je zaslediti besedno zvezo nebeške višave. Vidimo, da sta besedi nebesa in pelel
zelo pomembni v krščanstvu. To je tudi povezava z judovstvom in njihovim šeolom, ki je bil
omenjen že prej. V krščanstvu si človek po smrti prizadeva priti v nebesa, ali pa recimo v raj
in tam živeti v sožitju z Bogom. Na tem mestu potrjujem še drugo tezo, ki sem jo postavil v
svoji diplomski nalogi. Ta se glasi, da si človek, vsaj v krščanstvu, želi izogniti smrti v obliki
posmrtnega življenja. Ta teza bo verjetno potrjena tudi na primeru islama.
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Sedaj pa bom, tako kot sem storil pri judovstvu, tudi pri krščanstvu omenil obred pogreba in s
tem zaključil pričujoče poglavje. Sam obred pogreba je, kot razmišlja Robert Fulghum v
knjigi Od rojstva do smrti, obredi v našem življenju, kar zapleten proces. Vsaj, če gledamo iz
njegovega zornega kota. Pravi namreč, da je treba pred lastno smrtjo: »urediti nekatere nujne
zadeve. Postoriti tisto, kar sem sam pogosto spodbujal druge: popraviti oporoko, napisati
navodila za svoj pogreb in people's Memorial Society, katere član je, izpolniti potrebne
obrazce v zvezi s svojimi odločitvami. Koristno čiščenje. In nujna razjasnitev položaja smrti v
njegovem življenju« (Fulghum, 1997; 36).
Temu bi lahko rekli predsmrtna opravila, posvetil pa se bom samemu krščanskemu pogrebu.
V krščanstvu poznamo dva načina pokopavanja umrlih. Najprej so uporabljali krste, kamor so
polagali pokojnike, preden so jih položili v zemljo, kasneje pa so se začeli posluževati
upepeljevanja. Na začetku so uporabljali samo krste, saj so verjeli, da se bo umrla oseba
vrnila v življenje. Tukaj je prisotna vera v vstajenje, zato upepelitev nekaj časa ni bila
dovoljena. Kar se tiče samega obreda pokopa, je za razliko od judovske vere, prisotnega
veliko cvetja. V cerkvi se pred pogrebnim sprevodom izvede sveta maša. V znak žalovanja za
pokojnikom so ljudje na sprevodu oblečeni v črno.
Izpostaviti je treba še nekoliko drugačen pogrebni obred pri pravoslavcih. Razvidno je, da se
tudi pogrebi pri posameznih vejah krščanstva nekoliko razlikujejo. Pri pravoslavnem
pogrebnem obredu je pomembno to, da je pokojnik do pogreba v svoji hiši. Pokojnik mora
biti oblečen v svečano obleko, ki si ji izbere sam, roke mora imeti položene na prsi tako, da je
desna roka na levi. Noge zvežejo v predelu gležnjev, prav tako pa tudi glava pod brado in čez
čelo. Verski obred izvede verski uslužbenec, imenovan paroh, družina pokojnika pa mora stati
na desni strani krste.
S tem sem zaključil s krščanstvom in v nadaljevanju prehajam na islamsko religijo.

4.3 ISLAM
Islam je še zadnja izmed monoteističnih religij, ki bodo obravnavane v tej diplomski nalogi.
Je še tretja veja na drevesu religij, ki izhajajo iz judovstva, oziroma so judovstvo. Ko v
današnjem svetu slišimo besedo islam, imamo takoj pred očmi sliko grozot, ki se dogajajo na
bližnjem vzhodu in se dogajajo v imenu vere. Te vojne, ki so že presegle meje Sirije, Iraka itd.
in vsaj delno že grozijo tudi Evropi, so vojne, ki potekajo v imenu islamske vere in pa
večinoma tudi za islamskega boga Alaha. Zato je islam religija, ki po svetu vzbuja veliko
neodobravanja in strahu. V osnovi pa islam, tako kot tudi vse ostale svetovne religije,
predstavlja vernikom neko priložnost in način, kako, zakaj in predvsem v kaj lahko verjamejo
in polagajo svoje upe.
Ko si postavimo vprašanje, kaj je islam, lahko pridemo do množice različnih odgovorov.
Vendar začnimo pri osnovah. Islam je religija, katere pripadniki se imenujejo muslimani.
Začetnik islama je prerok Mohamed, kateremu je bog Alah preko arhangela Gabriela
zapovedal navodila za življenje, ki jih morajo verniki upoštevati in so zapisana v sveti knjigi
islama ali Koranu. Tudi tukaj se mi zdi zanimivo vključiti malo filološkega pridiha. Islam je
namreč beseda, ki izhaja iz arabščine in dobesedno pomeni »Vdanost v božjo voljo«
(Janković, 2000; 169). Po Mohamedovih naukih mora vsak musliman izpolnjevati pet svetih
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dolžnosti, imenovanih pet stebrov islama ali islamski šarti: »1. Verjeti, da obstaja samo en
Bog, Alah in da je Mohamed njegov poslanec (šahada). 2. Moliti k Alahu petkrat na dan
(salat): ob zori, opoldne, popoldne, ob sončnem zahodu in ko pade noč. 3. Vsako leto del
svojih prihodkov nameniti za pomoč revnim in ubogim (obvezna miloščina oziroma verski
davek, imenovan zakat). 4. Spoštovati ramazan, mesec posta (saum), kar pomeni, da sme jesti
in piti le v času med sončnim zahodom in vzhodom, torej ponoči. 5. Vsaj enkrat v življenju
obiskati Meko, Mohamedov rojstni kraj (hadž), razen če je bolan, si potovanja ne more
privoščiti ali če živi predaleč« (prav tam). Romanje v Meko je tudi vsakoletni dogodek, ki
pritegne oči svetovne javnosti, tako, da tega še zdaleč ne gre jemati kot »vsemuslimanski«
dogodek. Vseeno pa lahko ta dogodek nemuslimani spremljajo le od daleč, preko različnih
medijev, saj je ne nemuslimanom vstop v Meko prepovedan in tudi onemogočen.
Tem monoteističnim verstvom ni skupno zgolj to, da verujejo v enega boga, pač pa tudi to, da
vsa ta verstva verjamejo v preroke. To so moški ali ženske, ki so lahko čaščeni po božje, ali
pa so zgolj ljudje, ki vernikom oznanjajo Božjo besedo. »Z Bogom so sklenili dogovor
(zavezo) in razglašali, da ga mora njihovo ljudstvo upoštevati« (Atlas verstev sveta, 2011 več
avtorjev; 167). Ti božji odposlanci so na primer: Mojzes, Jezus Kristus, Mohamed in pa tudi
Abraham, ki velja za očaka treh verstev, zato tudi islamska vera spada med t.i. abrahamska
verstva Tu je treba omeniti, da veliko stvari, ki so se v zvezi z verstvi zgodile od judovstva
naprej, izhaja iz Mojzesove prve knjige (Geneze), zato tako islam kot krščanstvo izhajata iz
judovstva. Muslimani so veliko gradiva iz prve Mojzesove knjige vključili v svoj sveti Koran
(prav tam 167).
Muslimani so prepričani, da je Koran napisal Mohamed, saj naj bi navodila, ki jih je oznanjal,
prejel neposredno od Alaha (Janković, 2000; 171). Nekateri pa tudi govorijo, da naj bi Koran
nastal po Mohamedovi smrti in naj bi ga napisal sam Alah. Navedel bom nekaj navodil za
vernike, ki jih vsebuje Koran: »Knjigo ti objavljamo zato, da boš ljudi po volji njihovega
Gospodarja popeljal iz teme v svetlobo, na pot Silnega in Hvaljenega Alaha, čigar je vse na
nebu in vse na zemlji« (prav tam, citirano po XIV, 1). »Knjigo objavlja, brez dvoma
Gospodar svetov, oni pa govore: Izmišljuje si. Ne, knjiga je resnica Gospodarjeva, da opomni
ljudstvo, h kateremu pred tabo ni prišel nihče, da bi mu pokazal pravo pot« (prav tam, citirano
po X, 38). Koran, kot sveta knjiga po verovanju muslimanov, ne sme nikoli pasti na tla. Koran
je kot celota sestavljen iz 114 poglavji (sur), te pa se nadalje delijo na verze ali ajete.
Poznamo dvoje sur in sicer, t.i. mekanske, ki jih je 90 in pa t.i. medinske, ki jih je 24 (prav
tam; 197). Tako sem na kratko opisal še zunanjo zgradbo Korana, sicer pa še velja povedati,
da gre vsebinsko predvsem za psalme in hvalnice, izvirnik pa je seveda napisan v arabskem
jeziku (prav tam). Redki »izbranci«, ki so se naučili Koran na pamet in oznanjali božje
sporočilo vernikom, so se imenovali hafisi (prav tam). Pomembne za islamsko tradicijo in
zgodovino so t.i. štiri dogme islama, ki se glasijo: »Bog je samo eden, Mohamed je njegov
poslanec, posmrtno življenje, Koran je božje sporočilo« (prav tam).
Na kratko bi ponovno omenil Mohamedovo rojstno mesto, Meko. In sicer zato, ker se v tem
mestu nahaja »najpomembnejša muslimanska svetinja« (prav tam; 170), to pa je črni kamen,
vgrajen v kabo, ki v veliki večini predstavlja glavni razlog vernikov za obisk Meke, če
odmislimo, da je to njihova dolžnost kot eden petih stebrov islama. Drugo sveto mesto v
islamu pa je Medina, ki jo bom tukaj samo omenil. Mohamedova preselitev v Medino se v
islamski veri imenuje hidžra, velja pa za izjemno pomemben dogodek v islamski zgodovini,
saj je deset let po njem arabskemu svetu zavladal islam (prav tam; 183).
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Za islamske verske obrede je večinoma značilno, da pri njih ne sodeluje posrednik med
bogom in verujočimi, kot je to v navadi recimo pri krščanstvu, kjer je posrednik paduhovnik.
Muslimani pri obredih sami berejo iz Korana in je torej pomen duhovščine manj izrazit ali
skoraj ničen. Tako kot krščanstvo, se tudi islam deli na tri glavne verske veje in sicer na
šiitsko, sunitsko in haridžitejsko vejo. Ko želimo malce bolj podrobno spoznati verovanje
muslimanov, pa se moramo najprej zavedati in ju seveda poskušati razumeti, govora je o dveh
trditvah ali šahaddah: »Ni božanstva razen Boga«. In pa »Mohamed je Božji prerok«. Za
Konec je treba povedati še vsesplošno znano dejstvo, da muslimani ne uživajo svinjine, saj
svinjo smatrajo za nečisto žival. Svoje verovanje pa delijo na več sklopov: vera v Alaha, vera
v angele, v svete knjige, v Mohameda in druge preroke, v usodo, najpomembneje pa je, vsaj
za potrebe te diplomske naloge, da je pri muslimanih zelo močno prisotna vera v posmrtno
življenje. Tukaj prehajam na predstave onostranstva v islamu.

4.3.1 PREDSTAVE ONOSTRANSTVA V ISLAMU

Odnos do smrti in posmrtnega, je pri islamski religiji zanimiv že iz tega razloga, da je to
religija, ki morda celo najbolj od vseh obravnavanih religiji veruje v posmrtno življenje. Zato
bi po mojem mnenju lahko že kar tukaj potrdil obe hipotezi, ki sem ju postavil na začetku, in
sicer, da človek, ravno s pomočjo religije premaga strah pred smrtjo, če ga sploh ima, kot je
primer pri islamu in pa, da človek želi v vsaki religiji ubežati smrti v obliki posmrtnega
življenja. Čeprav je druga hipoteza pri islamu zgolj neko nadaljevanje življenja pod Alahovim
varstvom.
Kako islam gleda na onostranstvo bom poskušal, prav tako kot pri judovstvu in krščanstvu,
prikazati preko pogrebnega obreda. Menim, da se da na ta način lepo prikazati dojemanje
onostranstva pri vsaki religiji, le da se to zgodi z nekakšnim racionalnim razmišljanjem in ne
preko mitskih zgodb. Muslimani si posmrtno življenje (akhirah) predstavljajo kot telesno
življenje, zato je pomembno, da se pogrebni obred izvede še preden telo začne razpadati
(Kokar; 2003; 31). Muslimani namreč verjamejo, da bodo trupla na sodni dan obujena v
življenje (prav tam). Pot duše umrlega naj bi se razlikovala po tem, ali je bil v tostranskem
življenju pravičnik ali ne. Če je bil, potem naj bi se njegova duša enostavno ločila od
fizičnega telesa, v nasprotnem primeru pa naj bi zelo trpela. V islamu se nekaj časa po smrti
zgodi t.i. »kolektivno vstajenje, katerega čas ve le Bog, pot do tega vstajenja pa je za vsakega
posameznika različna in odvisna od tega, ali ob prihodu v grob pravilno odgovori na tri
vprašanja, ki mu jih zastavita črna angela. Odgovoriti mora: »Alah je moj Bog, Mohamed je
moj prerok in islam je moja vera (prav tam; 32). Če so odgovori pravilni, je umrli odrešen, če
pa so napačni, sledi trpljenje do dne kolektivnega vstajenja. Univerzalna smrt človeštva naj bi
trajala 40 let, nato pa bi prišel sodni dan in kolektivno vstajenje. Zbor ljudi bi se zgodil v
Jeruzalemu, kamor bi pravični in zli prišli na različne načine. Pravičneži bi tja prijahali, malo
manj dobri bi pešačili, zli pa bi se priplazili do kraja tehtanja zločinov. Ta dogodek bi
nadzoroval arhangel Gabriel (prav tam). Vsak posameznik bi torej po vstajenju živel dalje, le
da pravični v raju, zli pa v peklu, kamor bi se pod težo svojih dejanj zrušili iz mostu Sirati, ki
povezuje nebesa in pekel (prav tam).
V nadaljevanju se bom posvetil še pogrebnim običajem v islamski religiji. Kot je razvidno že
iz prej zapisanega, muslimani svoje mrtve pokopavajo na način, da truplo ostane neokrnjeno,
kar pomeni, da ne uporabljajo žar, pač pa le krste. Za islamski pogreb je značilno, da mora biti
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opravljen v najkrajšem možnem času, pokojnika pa pokrijejo z belo rjuho. Prav tako mu je
treba zapreti oči. Pokojnika položijo v krsto, ali na Tabut, ki je nekakšna deska s petimi
stranicami, pokritimi s platnom. Telo pokojnika se ne sme stikati z zemljo. Še preden ga
položijo v krsto, pa ga umijejo. Če gre za žensko, to naredijo ženske, če pa za moškega, pa to
delo opravijo moški. Tako kot je običaj pri judih, tudi muslimani svojih grobov ne okrašujejo
pretirano. Truplo mora biti v grobu s svojo desno stranjo obrnjeno proti Meki, islamskemu
svetemu kraju in rojstnemu kraju preroka Mohameda. »Na grob se postavi Bašluk z imenom
in priimkom umrlega« (Kokar;2003). Bašluk bi na nek način torej lahko enačili z
nagrobnikom. Kar se tiče žalovanja, se od muslimanov pričakuje, da ne bodo pretiravali z
jokom, pogreba pa se lahko udeležijo le moški. V Slovenji je to izjema, saj lahko na pogrebu
sodelujeta oba spola. Tako sem nekako strnjeno prikazal islamsko religijo in njene pogrebne
običaje, sedaj pa sledi še religija, ki ne spada med t.i. abrahamske religije in tudi ne povsem
med monoteistične. V mislih imam budizem.

4.4 BUDIZEM
V zadnjem delu poglavja bom predstavil religijo, ki nima pretirano močnih povezav s prej
navedenimi, saj je ne moremo v popolnosti prištevati k monoteističnim religijam. Po drugi
strani pa, ali jo sploh lahko štejemo med takšne religije, ki verujejo v božanstva? Budizem je
tudi ena izmed religiji, ki ne priznava nauka reinkarnacije. Toda do tega bom prišel
postopoma.
Budizem je religija, ki spada med religije »Benaresa«, ali religije indijske podceline (Flere,
Kerševan, 1995; 12). Glavni cilj budistov je, da v življenju dosežejo nirvano, pot do nje pa naj
bi jim pokazal »razsvetljeni«, Buda. Vendarle pa Buda lahko zgolj pokaže to pot, človek pa jo
mora in more prehoditi sam (prav tam). Tako uči t.i. theravadski budizem, ki torej pravi, da
odrešenje in pot do nirvane lahko najde zgolj človek sam (prav tam). To je južni budizem ali
hinajanski budizem (budizem ozke poti), medtem, ko poznamo še severni budizem ali
budizem mahajane (široke poti), ki se po dveh bistvenih potezah razlikuje od južne usmeritve
(prav tam; 14). »Severni budizem naj bi izhajal iz dejstva, da je Gotama Buda spoznal vzrok
trpljenja in pot iz njega v nirvano, toda tega spoznanja ni uporabil zgolj zase, ampak je vse
svoje življenje posvetil pomoči drugim, da bi spoznali pot in hodili po njej« (prav tam). Vsi
ljudje, ki so pomagali drugim ljudem najti pot do nirvane, so bili sledilci enega in istega
Prabude, mednje pa se uvršča tudi Gotama Buda (prav tam).
Mahajana budizem ali budizem široke poti, je budizem, ki verjame, da Buda ni božanstvo, in
da na poti do nirvane ljudem ne nudi nikakršne pomoči. Vseeno pa ljudje prihajajo od blizu in
daleč, da bi počastili Budo in k njegovemu kipu postavili razne darove, v upanju na pomoč pri
različnih življenjskih zadevah (prav tam; 15).
Budizem se je rodil preko asketskega gibanja v indiji in se kasneje razširil še po vsej Aziji. Za
utemeljitelja budizma velja Sidharta Gautama, ki je zaslovel kot Buda ali Šakjamuni Buda
(Atlas verstev sveta, 2011, več avtorjev; 52). Gautama Buda naj bi bil zadnji v zaporedju 24
Bud, čaščen pa ni po božje, pač pa zgolj kot nekdo, ki je uzrl resnico (prav tam). Temelj
budizma so t.i. štiri plemenite resnice, pri čimer pridevnik plemenite označuje razsvetljene ali
čiste (prav tam; 53). »1. Dukha: Trpljenje je neizogibno. Trpljenje se tu nanaša na neizogibno
staranje, bolezen in smrt fizičnega telesa. Obsega pa tudi netelesno trpljenje: umsko, čustveno
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ali duhovno bolečino. Trpljenje izhaja iz pojma začasnosti. Sreča zadovoljstvo, zdravje in
življenje so samo začasna stanja« (prav tam). »2. Samudaja: Trpljenje izhaja iz navezanosti. V
različnih budističnih tradicijah navezanosti pravijo tudi oklepanje, hlepenje ali želja. Na
neuspeh obsojeno prizadevanje, da bi obdržali tisto, kar je minljivo, povzroča trpljenje, kajti
usojeno nam je, da bomo izgubili, kar se trudimo zadržati. Najpomembnejši objekt
navezanosti je pojem jaza, ki velja za tako minljivega kot trenutek v času« (prav tam). »3.
Nirodha: Trpljenje je mogoče končati. Ko spoznamo začasno naravo vseh stvari, je mogoče
zaživeti brez trpljenja. To še ne pomeni, da se osvobodimo nesreče. Pomeni pa, da je mogoče
trpljenje v nesreči odstraniti, če prepoznamo in izvajamo nenavezanost« (prav tam). »4. Maga:
Srednja pot bo končala trpljenje. Če človek upošteva te napotke, lahko doseže stopnjo
nenavezanosti. Četrto plemenito resnico ponazarja osmerna pot« (prav tam).
Po budističnem nauku je torej jasno razvidno, da se je treba za dosego nirvane držati osmerne
poti. To bi naj pomenilo, da moramo izbrati neko srednjo pot in ne preveč živeti po
hedonističnih, niti po asketskih življenjskih nazorih (prav tam). Pravil, ki veljajo za osmerno
pot na tem mestu ne bom navajal, ampak se bom preusmeril k dvema šolama, ki predstavljata
dve glavni usmeritvi budizma nasploh.
Dve glavni budistični šoli, ki ju je treba omeniti, sta teravada (včasih imenovana hinajana) in
mahajana (prav tam; 142). Zgolj navesti pa je treba še dve veji mahajanskega budizma, ki se
je v Indiji razvijal z veliko hitrostjo. To sta madhjamaka in jogakara (prav tam). »Teravadska
šola je najstarejša oblika budizma. Je edina preostala od osemnajstih vej, ki naj bi v Indiji
vzniknile po smrti Gautame Bude. Teravada v paliju pomeni »nauki starešin«. Včasih ji rečejo
tudi južna šola, ker prevladuje v jugovzhodni Aziji in se je razširila iz Šrilanke« (prav tam;
144). Spisi teravadske šole so znani pod imenom Palijski kanon, ta pa je poimenovan po
jeziku, v katerem so napisani spisi (prav tam; 145). Tipitake, katerih del je Palijski kanon, naj
bi vsebovale temeljne Budove nauke in komentarje. »Vsebujejo tudi anekdote in zgodbe v
obliki prilik, s katerimi je Buda ponazoril nekatere ključne smernice v svojih naukih« (prav
tam). V povezavi s teravadskim budizmom ali pa kar budizmom na splošno, ne gre
spregledati veličastnih templjev, imenovanih stupe, ki so kazale veličino budizma, še posebej
teravadskega (prav tam; 144).
Ko govorimo o mahajana budizmu, je treba izpostaviti, da ta veja budizma Budo časti kot
boga, medtem, ko teravada budisti verjamejo, da je Buda zgolj tisti, ki predstavlja kažipot do
nirvane. Mahajana budizem ima dve veji, ki sem ju omenil že prej. Madhjamako in jogakaro.
»Madhjamaka časti pomen srednje poti ali zanikanje dualizma. Njen temeljni nauk je šunjata
ali praznina« (prav tam; 142). Kar se tiče jogakare, pa velja, da je ta tradicija v filozofska
vprašanja vnesla jogijske prakse in logiko (prav tam). Iz te šole izhaja tudi t.i. izročilo
razpravljanja, ki je v budistični tradiciji še danes zelo priljubljeno (prav tam). Mahajanski
budizem je skoraj razpadel v času vdorov muslimanov na Indijsko ozemlje v 11. stoletju,
vendar se je k sreči ohranil, tako da so se njegove prakse preselile iz Indije v Tibet. Tibetanski
budizem, ki je pogosto imenovan tudi vadžrajana, tako uradno spada pod mahajansko vejo
budizma (prav tam). Omeniti je treba še najvišjega predstavnika tibetanskega budizma. V
mislih imam Dalajlamo, ki predstavlja budistični red gelugpa (prav tam; 143). Marsikdo pa ga
priznava tudi kot največjo osebnost budizma nasploh, takoj za Sidharto Gautamo, njegovim
ustanoviteljem.
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Preden se posvetim odnosu budizma do onstranstva, moram vpeljati zakon karme. Karma je,
poenostavljeno rečeno, nekakšen seštevek vseh vzrokov in posledic, ki sledijo vsakemu
dejanju. Na podlagi karme je človek uvrščen v eno izmed šestih kraljestev življenja, ki so del
budističnega kroga življenja, ta pa sestoji iz dvanajstih pravil, ki jih je postavil Buda. Zgornja
tri kraljestva predstavljajo nebesa, spodnja tri pa pekel (Kokar, 2003; 25). A o tem več v
nadaljevanju.

4.4.1 BUDISTIČNI POGLED NA ONOSTRANSTVO

Za zaključek splošnih predstavitev obravnavanih religij in njihovega odnosa do onostranstva,
naj torej predstavim še pogled budistične vere na ta fenomen, ki, kot sem pokazal že prej,
nekaterim ljudem vendarle ni več tako tuj, kot se zdi na prvi pogled. Tudi tukaj bom seveda
predstavil budistične pogrebne, ali bolje rečeno, obsmrtne običaje.
Kot v svoji knjigi Religija in sodobna družba pišeta Flere in Kerševan, je budizem religija,
katere pripadniki verujejo, da je življenje že samo po sebi večno (Flere, Kerševan, 1995; 12).
»Je večni (krog) tok rojstev, življenja, smrti in ponovnih rojstev« (prav tam). Neminljivost je
torej v vsakem primeru že prisotna, cilj budistov je le, da iz kroga življenja, ki seveda lahko
predstavlja tudi trpljenje, iz »samsare«, prestopijo v nirvano, »v posebno stanje onkraj bivanja
in nebivanja, vsekakor pa zunaj večnega toka življenja« (prav tam).S tem se prekine cikel
ponovnih rojstev, zato lahko vsaj delno potrdim domnevo, da za budiste reinkarnacija na nek
način pomeni začetek novega trpljenja. Če se vrnem nazaj k zakonu karme, ki je zelo
pomemben za razumevanje budističnih predstav onostranstva, je treba povedati, da si vsak
budist v svojem življenju prizadeva doseči dobro karmo, ki ga bo po smrti pripeljala v enega
izmed zgornjih treh kraljestev življenja, ki jih predstavljajo nebesa, titansko kraljestvo in
človeško kraljestvo (Kokar, 2003; 25). Zlim dušam, tj. tistim, ki so si skozi življenje prislužile
slabo karmo, so namenjena spodnja tri kraljestva, to pa so pekel, živalsko kraljestvo in
kraljestvo lačnih duhov (prav tam).
Seveda pa v budizmu ni nujno, ali pa je skoraj nemogoče, da bi človek v tistem kraljestvu
življenja, ki si ga je prislužil, ostal večno, saj ga po budističnem prepričanju zakon karme
vedno spremlja. To pomeni, da lahko človek, ki je pristal v spodnjih kraljestvih življenja,
doživi reinkarnacijo in začne morda v novem življenju služiti dobro karmo. Ko pa pogledamo
s tega zornega kota, se izkaže, da pojem reinkarnacije tudi budistom predstavlja nekaj
pozitivnega. Prav tako lahko človek, ki je v zgornjih treh kraljestvih, z izkazovanjem slabe
karme pade v enega izmed spodnjih. Karma so nekakšne nagrade za dosežke v življenju, tako
pozitivne kot negativne in ko se iztečejo, mora človek ponovno služiti karmo, dobro karmo pa
si lahko prisluži le v človeškem kraljestvu (prav tam; 26).
Za konec pa naj omenim še obsmrtne in pogrebne običaje v budistični religiji. Kot sem že
omenil prej, ena od štirih plemenitih resnic pravi, da je vse v življenju zgolj začasno, zato se
od budistov pričakuje, da bodo ob smrti svojcev ostali pomirjeni. Po drugi strani tudi
verjamejo, da se bo pokojnik takoj znova rodil, zato mu ne dajejo posebnih darov za
popotnico v naslednje življenje (pogreb ni tabu, 2009). Umirajoči pa se mora pred smrtjo
spominjati vseh lepih trenutkov svojega življenja, saj mu bo tako v naslednjem življenju lažje
(prav tam).V budizmu ni točno določeno, kaj naj se zgodi s truplom pokojnika. Želje,
povezane z darovanjem organov, lahko izrazi pripadnik budizma pred smrtjo, če pa tega ne
stori, ga družinski člani preoblečejo v preprosta oblačila in ga položijo v krsto. Pri tem morajo
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biti prisotni vsi družinski člani, saj budizem smatra, da se brez tega izkazuje nespoštovanje do
pokojnika (prav tam). Budistični pogreb naj bi bil hkrati preprost in svečan, dvorana, v kateri
leži krsta, pa umirjena. Zraven krste postavijo oltar, ki je namenjen darovanju rož, sadja,
raznih preprostih vencev in kadil. Na pogrebu je vedno prisoten tudi kip Bude. Odločitev o
tem, ali bi bil raje upepeljen ali pokopan na klasičen način, se po navadi prepusti umirajočemu,
saj budizem nima strogo določenega načina pokopa (prav tam). Udeleženci budističnega po
navadi niso oblečeni v črno, pač pa v belo ali v kakšne bolj preproste, enostavne barve (prav
tam). Žalujoči pokojniku izkažejo spoštovanje tako, da snamejo morebitna pokrivala in se s
sklenjenimi rokami priklonijo do tal (prav tam). Kar se tiče okraševanja groba umrlega, je vse
prepuščeno svojcem, družina pa lahko denar, ki ga prejme od drugih udeležencev pogreba,
porabi za urejanje groba, ali pa ga podari v verske namene v upanju, da bo ta denar pomagal
umrlemu v onostranskem življenju (prav tam).

5 KAKO SODOBNA DRUŽBA GLEDA NA PROBLEM SMRTI, PO
RAZUMEVANJU RELIGIJ … IN STANJE SREČE
Za konec bom poskusil predstaviti še nek splošen pogled današnje družbe na smrt, pri tem pa
bom upošteval izsledke, do katerih sem prišel ob raziskovanju pričujoče teme. Verjetno
nobena družba ne ostane ravnodušna, ko razprava nanese na smrt ali posmrtno. Čeprav vsaka
religija na to temo gleda iz drugega zornega kota, pa lahko, vsaj po mojem mnenju, pritrdimo,
da je pojem smrti v današnji družbi še vedno tabu. Kot sem pokazal v prejšnjem poglavju, si
človek prizadeva, da bi tudi po smrti zaživel, pa čeprav morda v nekoliko drugačni obliki.
Življenje je torej vrednota, ki je človek ne želi izgubiti in morda je tudi nikoli ne izgubi, pač
pa nadaljuje svoje bivanje v onostranstvu. Kdo ve … To vprašanje je še vedno, ne glede na
količino raziskav na to temo, zamegljeno.
Ob omembi smrti se danes veliko ljudi zgrozi in se po navadi želi izogniti pogovorom o njej.
To pomeni, da je v družbi še zmeraj prisoten vsaj kanček strahu pred tem dogodkom, pa
čeprav je religija na nek način sredstvo za zmanjšanje strahu pred smrtjo, ali pa človek lahko z
njeno pomočjo vsaj poskusi vzpostaviti psihično ravnovesje pred odhodom na oni svet. Edina
religija, za katero bi lahko rekli, da si po smrti ne želi podaljšati življenja, kot je primer pri
ostalih obravnavanih, je budizem. Ta si želi doseči nirvano. Zato vsaj iz religijskega vidika,
ne moremo reči, da je življenje danes največja vrednota vsega človeštva. Ko pa govorimo na
splošno, pridemo do ugotovitve, da si družba želi čim dlje brezskrbno in srečno živeti v
tostranstvu.
Na tem mestu sem prišel do pojma sreče. Kaj mora torej človek storiti, da pride v stanje sreče.
Vse obravnavane religije, njihovi preroki in bogovi pravijo, da se je treba za dosego stanja
sreče podrejati in izpolnjevati zapovedi »od zgoraj«. Le na ta način bo lahko človek potrkal na
vrata raja in užival plodove sreče in veselja. V nasprotnem primeru bo poslan v pekel, kjer ga
čaka večno trpljenje. Kot sem pokazal prej, to spet ne velja za budizem, saj človek v enem
izmed šestih kraljestev življenja ne more ostati večno. Dobra in slaba karma se namreč slej ko
prej iztečeta in človek doživi reinkarnacijo, po kateri mora v ponovnem življenju znova služiti
karmo. Stanje sreče v budizmu je torej nirvana.
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Za sodobno družbo pa bi lahko rekli, da srečo išče le v tostranskem življenju, če mislimo
samo na tiste člane družbe, ki ne dajo veliko na posmrtno življenje. Po njihovo morajo srečo
iskati tukaj in zdaj, saj po smrti za to ne bo več priložnosti. Prevladujoče mnenje sodobne
družbe je, da človeka po smrti ne čaka raj ali pekel, pač pa je vse odvisno do njegovega
delovanja tukaj in zdaj. Vsaj ateističen del družbe namreč ne verjame v obljube, ki so
zapisane na primer v krščanskem delu svetega pisma, da bodo po smrti odrešeni vsega
trpljenja tega sveta in bodo brezskrbno živeli dalje. Stanje sreče je zanje dosegljivo samo na
zemlji, zato poskušajo čim bolj izkoristiti čas, ki jim je namenjen za življenje in si ustvariti,
kot radi rečemo, »nebesa na zemlji«. Zato menim, da ne glede na to, koliko raziskav na temo
smrti in posmrtnega življenja bodo sociologi ter drugi znanstveniki še izvedli, bo družba še
vedno na smrt gledala s strahospoštovanjem. Ta tema bo vedno ostala tabu. Vemo pa, da je
človek bitje, ki progresivno zadovoljuje svoje potrebe, zato bo srečo poskušal najti v vsakem
trenutku, če ne zdaj, pa po smrti. Vprašanje smrti in posmrtnega bo tako tudi v prihodnje še
kako aktualno.
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6 ZAKLJUČEK
Ob pisanju diplomske naloge sem ugotovil kar nekaj zanimivih dejstev, povezanih z religijo,
smrtjo in posmrtnim življenjem, ki jih bom zdaj poskusil strniti v celoto.
Vsaka svetovna religija ima nek svoj pogled na vsak obstoječ problem. To prav tako velja za
problem smrti in posmrtnega življenja. Vsekakor pa obstajajo tudi podobnosti med religijami,
ko je govora o perečih temah. Skozi diplomsko nalogo sem ugotovil, da so si predvsem t.i.
abrahamske religije, s tem izrazom imam v mislih judovstvo, krščanstvo in islam, sorodne z
vidika prerokov ali odrešenikov. Če bo ljudstvo v vsaki izmed teh religij sledilo prerokom in
izpolnjevalo zahteve boga, potem se jim ni treba bati trpljenja po smrti, saj bodo pod božjo
zaščito. Kristjani seveda verjamejo, da bodo odrešeni s Kristusovim vstajenjem. Judovstvo se
mora ravnati po Mojzesovi postavi, islam pa po navodilih iz Korana, ki jih je oznanjal prerok
Mohamed. V treh izmed štirih obravnavanih religij je omenjena skupinska sodba človeštva, ki
jo bodo vsi dočakali po smrti, budizem pa takšne sodbe ne pozna. Ima tudi malo drugačen
pogled na smrt in onostranstvo, saj ne priznava nauka reinkarnacije in si želi doseči stanje
nirvane. Glede tega se močno razlikuje od ostalih obravnavanih religij. Prišel sem do
zaključka, da budizma ne moremo obravnavati v popolnosti kot monoteistično religijo, saj ena
izmed dveh glavnih vej budizma Bude ne časti kot Boga, pač pa le kot človeka, ki lahko
pokaže pravo pot. Govorim o theravada budizmu. Potrdil sem tudi obe svoji tezi, ki sem si ju
zastavil na začetku. Človek si v vsaki obravnavani religiji prizadeva, da bi se izognil smrti v
obliki posmrtnega življenja. Lahko bi rekel, da to ne velja le za budiste, ki iščejo načine, kako
najhitreje doseči nirvano in se s tem izogniti večnemu krogu življenja, katerega del je tudi
trpljenje. Ugotovil sem tudi, da je strah pred smrtjo pri ljudeh še zelo prisoten, vendar pa ima
religija pri zmanjšanju strahu veliko vlogo. Na splošno pa menim, da bo smrt ostala tabu še
dolgo časa, če že ne za vedno. Kar se pa tiče treh monoteističnih religij, je povezava še v
svetih knjigah, ki zapovedujejo, kako naj verniki živijo, česa naj se izogibajo itd. To jim bo
olajšalo ali otežilo soočenje s smrtjo in onostranstvom. Torej, poslušati božjo besedo je pri
monoteističnih religijah, kot sem nakazal prej, zelo pomembno. To dokazuje predvsem deset
božjih zapovedi, povezanih s krščanstvom in judovstvom. V budizmu pa je za stanje sreče in
blagostanja pomembno zgolj pravilno delovanje človeka samega.
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