POZNÁMKY O KREMACI A ÚCTĚ K OSTATKŮM
Z POHLEDU CÍRKVE
K pohřbu žehem se vrátili lidé, kteří útočili na učení Církve o vzkříšení
(zednářské kruhy, které byli na přelomu 19. a 20. st. dost aktivní), kteří tím
chtěli znevážit víru ve vzkříšení. Toto samozřejmě je blbost, ale už jsem to
slyšel na vlastní uši, že se někdo nechá raději spálit, než aby byl vzkříšen a
pak ještě souzen. Je to sice blbost, ale lidi bez křesťanské víry věří všem
možným pověrám. A potom to byl návrat k pohanství, nebo spíše vyjádření
vzdoru vůči křesťanství. Proto Církev pohřeb žehem, jak se ten fenomén
objevil, do nedávna zakázala jako protireakci. Dnes, je pohřeb žehem
dovolený, protože už nejsou přítomné v takovém množství tyto myšlenky.
Přesto ale, kdo by ostentativně dával najevo návrat k pohanství či
protikřesťanské smýšlení, může mu být církevní pohřeb odepřen, což je však
v řádu logiky věci.
Dnes je žeh povolený, ale je naopak nově pro křesťana zakázán nový módní
trend a to nepohřbívat, nebo nechat si popel doma, nebo ho vysypat někde
do přírody. Lidským ostatkům křesťana se má i po smrti prokazovat
úcta, protože každý pokřtěný je chrámem Ducha Svatého od chvíle křtu.
Ostatky křesťana, člověka spojeného s Bohem v Kristu skrze osobní přilnutí
vírou a přijetím svátosti křtu, mají být důstojně pohřbeny i po zpopelnění na
místo posvěcené, kam se bude možné přicházet za daného člověka modlit.
Při křesťanském pohřbu se tělesné ostatky kropí svěcenou vodou a okuřují
kadidlem, ne jako rituál nějaké očisty nebo co, ale jako vyjádření víry, že i toto
mrtvé tělo křesťana, stejně jako jeho nesmrtelná duše jsou i po smrti účastny
Boží důstojnosti a slávy. Kadidlo se vždy používalo, aby naznačilo, že jde o
něco božského, tedy takto se vnímá i lidské tělo v křesťanství, a proto se vždy
dával důraz na důstojný pohřeb.
U hrobů mnohých svatých, lidí, kteří odpověděli naprosto plně na to, co Bůh
lidem nabízí, se navíc křesťané scházeli a schází, protože zde cítí zvláštní
dotek Boha a na těchto místech se navíc dodnes dějí i mimořádné zázraky.
Holt člověk, který Boha přijímá naplno celý život, tak také jeho ostatky Boha
stále vyzařují. Snad proto všechno i jakási pieta kolem způsobu pohřbívání.

