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Úvod
Jako téma své ročníkové práce jsem si vybral posmrtný život z pohledu náboženství.
Každý si někdy ve svém životě řekl, co asi tak může po smrti být. Já osobně jsem o
tom přemýšlel hodněkrát. A jelikož prakticky neexistuje správná odpověď, tak mě
napadlo, že udělám ročníkovou práci, jak se různá náboženství dívají na smrt,
pohřeb a posmrtný život.

Obr. 1
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Křesťanství
Pohřeb
Křesťanství se na smrt nedívá jenom jako na bolestivou a beznadějnou událost, ale
jako na naději, která se s odchodem z tohoto světa neodmyslitelně pojí. Křesťanství
považuje pohřeb za svátostinu, což je církevní úkon. Pohřeb nepatří mezi svátosti
(jako např. křest, svatba, svatá zpověď), protože ty se udělují živým. Při pohřbu
prokazují křesťané zemřelému službu lásky a čest tělu, které se při křtu stalo
chrámem Ducha svatého. Také se při pohřbu připomíná smrt a vzkříšení Ježíše
Krista. Pohřeb většinou začíná církevním obřadem (mší) v kostele, kde se sejdou
všichni pozůstalí u rakve zemřelého, aby se s ním rozloučili. Potom následuje
průvodu na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků. Pozůstalí pak jeden po
druhém hodí symbolicky do hrobu na rakev lopatku hlíny. Tradičně jsou křesťané
pohřbíváni do hrobu, ale dnes se využívá i možnost kremace s přítomností kněze.

Obr.2 Obrázek z křesťanského pohřbu.
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Posmrtný život
V křesťanství se mluví o 2 formách posmrtného života a to nebe a peklo. Tedy život
s Bohem v nebi a život bez Boha v pekle. Křesťanství dává velký důraz na morálku a
konání dobra, které je shrnuto v 10 božích přikázáních. Křesťanství také přistupuje
ke zlu mnohem vážněji než jiná náboženství, protože pouze v katolickém křesťanství
se objevují skutečné mocnosti temnot. Většina lidí má o nebi dost zkreslenou
představu. Například že v nebi je zima a nuda. Nebe je místo kde přebývá Bůh,
andělé a všichni spravedliví po své smrti. V nebi pocítíte stav, po kterém touží každý
člověk. Je to stav absolutní lásky, absolutní radosti a absolutního pokoje, navždy.
Peklo je místo, kde přebývá satan a jeho padlí andělé. Je to místo beznaděje,
věčného zatracení a muk. Do pekla člověk původně neměl vůbec přijít. Byl to trest
pro satana a jeho anděly, kteří šli proti Bohu. A jelikož člověk šel taky proti Bohu,
hrozí peklo i jemu.

Obr.3 Obrázek pekla od Pavla Šafra.
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Judaismus
Pohřeb
Židovské tradice jsou velmi podobné těm křesťanským a pohřeb je také rituálem,
který slouží k poslednímu rozloučení se zesnulým. O průběh pohřbu se starají bližní
zemřelého nebo tzv. pohřební bratrstvo, které se stará o náležité pohřbívání
zesnulých v obci nebo náboženské společnosti. Podle tradice musí být tělo položeno
na zem přikryté plachtou a se zapálenou svící u hlavy. Poté je vykopán hrob a
vyrobena rakev z nehoblovaných prken. Tělo zemřelého se omývá teplou vodou
(muži muže, ženy ženu), což má podle tradice očistit duši zemřelého, poté je
oblečeno do oblečení z bílého plátna nazývaného tachrichin. Judaismus určuje, že
se do rakve nesmí vkládat šperky ani květiny a nesmí být patrný rozdíl mezi bohatým
a chudým, a tak mají všichni pohřbení bez výjimky stejné oblečení, ze stejného
důvodu se nehoblují prkna, z kterých se vyrábí rakev. Pohřeb se pokud možno koná
v den úmrtí a zpopelnění zesnulých těl je přísně zakázáno. Obřad začíná zpěvem
modliteb, po něm následuje smuteční řeč, kterou pronáší rabín. Po smuteční řeči se
sejde průvod, v čele je hodnostář pohřebního bratrstva s pokladničkou na milodary,
potom nejbližší příbuzní, představenstvo bratrstva a rabín, po nich muži a až
poslední ženy. Po spuštění rakve do hrobu každý pozůstalý vsype do hrobu tři lopaty
hlíny. Jako poslední část pohřbu jsou modlitby v synagoze. Potom zúčastnění
z okruhu přátel zvou pozůstalé na smuteční hostinu.

Obr. 4 Obrázek z židovského pohřbu.

Obr. 5 Karol Sidon

Rabín: Je odborník na halachu, což je židovské právo. Je delegován k tomu, aby
podle ní vydával rozhodnutí. Známý český rabín je Karol Sidon.
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Synagoga: Je takzvaný dům shromáždění, ve kterém se konají modlitby,
bohoslužby, nebo společenská či náboženská studia.

Posmrtný život
Víra v posmrtný život je jedním z ústředních témat ortodoxního judaismu. Ortodoxní
židé věří, že každý čin v našem světě bude odměněn nebo potrestán po smrti,
ve světě, který přijde. Tento svět je nazýván „olam ha-ba“. V talmudu je náš svět
vnímán jako pouhý předstupeň tohoto posmrtného světa. Ty, kteří ve svém životě
konali dobro, čeká po smrti rajská zahrada. Ty, kteří svůj život zasvětili zlu, čeká
peklo. Smrt není vnímána jako konec života, ale jako začátek života nového a
lepšího. Ortodoxní židé také mohou věřit v převtělování duší v dalších životech a
nebo čekat na příchod Mesiáše, kdy budou vzkříšeni. Podle rabínského juadismu se
lidská bytost skládá z hmotného těla a nehmotné duše. Tato duše je nezničitelná a
v okamžiku smrti opouští tělo vstříc další existenci, věčnému životu. Tento koncept
nesmrtelnosti duše pochází z řecké filosofie, konkrétně z Platónova rozlišení mezi
tělem a duší. Podle Platóna existuje duše ještě před tělem, ve kterém je později
uvězněna. Pro filosofa pak smrt znamená vysvobození a návrat duše do světa idejí,
odkud vyšla.
Talmud: je soupis rabínských diskuzí týkajících se židovského zákona a etiky.

Obr. 6 Obrázek synagogy v Plzni.
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Islám
Pohřeb
Pokud nastává smrt muslima přirozenou cestou v domácím prostředí a pokud to jeho
stav umožňuje, odříkává umírající šahádu, neboli známé muslimské prohlášení o
tom, že Bůh je jen jeden a že Muhammad je jeho prorok. Příbuzní přitom sedí u jeho
lůžka a čtou pasáže z Koránu. Po smrti je tělo zesnulého třikrát omyto, zabaleno do
tří bílých pláten a odneseno na místo pohřbu. Následně je položeno přímo do půdy, a
to takovým způsobem, aby pravá strana mrtvého těla byla otočena směrem k Mekce.
Než se pozůstalí vrátí z pohřbu domů, odříkají ještě al – Fátihu, což je speciální
modlitba, a opět šahádu. Podle již výše zmíněné islámské tradice navštíví hrob dva
andělé a zeptají se mrtvého, zda je hoden příštího života. Recitování šahády a al –
Fátihy mu má napovědět, jak má odpovídat. Během prvního pátku, který nastane po
pohřbu, navštíví členové rodiny hrob zesnulého a položí na něj jako symbol míru
palmový list.
Korán: je hlavní náboženský text islámu, který se skládá z recitací Muhammada.

Obr.4
Obr.7 Obrázek z muslimského pohřbu.
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Posmrtný život
Byl jsem přítomen rozhovoru s mým strýcem jménem Shahriar Rafiee, který pochází
z Íránu a nyní žije v Londýně. Jako náboženství vyznává islám. Při rozhovoru byl i
můj otec Roman Wenzel, jenž ví hodně o buddhismu. V prvním rozhovoru nám
řekne strýc něco o posmrtném životě a v druhém rozhovoru mluví o islámu a
teroristech.
Rozhovor byl vedený v angličtině a zde je jeho volný překlad.
„Muslimové věří, že když zemřou, tak dají jejich tělo do hrobu, ale duše zůstává na
jednom místě. Není to peklo nebo nebe, není to na zemi. Je to někde, kam patří naše
duše, až když přijde soudný den. Protože muslimové věří na soudný den. Znáš
soudný den? Za to, co člověk udělal, bude souzen. Taktéž my věříme, že tělo může
být plně obnoveno. To znamená, že tělo, co máme teď, až přijde soudný den, se
spojí s ostatními a vstane s duší. A všechen trest a všechno dobré zůstává s tvoji
duší, s tvoji vlastní duší a s tvým vlastním tělem. Takže se můžeš cítit na 100%.
V tohle muslim věří.“

„Já jako muslim věřím, že víra je jenom o propojení tebe s Bohem. Nemá to co dělat
s vládou, nemá to co dělat s lidmi okolo tebe. Jak moc věříš, že Bůh je tam nahoře.
Jak moc tomu věříš. Spoustu lidí v mém náboženství se modlí, ale modlí se jako
slepí. Oni neví o propojení, oni to prostě dělají, protože se narodili jako muslimové.
Musíš věřit, je to celé o víře. U jakéhokoliv náboženství. To je, co si myslím. Ať máš
jakékoliv náboženství. Každý říká buď hodný, buď milý, nezabíjej. Dokonce i v islámu
řekli, že lidé, co páchají sebevraždy jdou do pekla. O tom není pochyb. Sebevražední
atentátníci, kterým vymyli mozek, se zabíjí, aby šli do nebe. Je to proti tradici islámu.
Oni jim řekli, že kdokoliv se zabije, kdokoliv si vezme svůj život, jde do nebe. Oni
nejdou do nebe, taková věc neexistuje. To je přímá dopověď, oni se zabijí s lidmi
kolem sebe, aby šli do nebe. Tak moc se islám v podání teroristů poškodil a nechal
svézt z cesty.“
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Buddhismus
Pohled na smrt
Buddhismus se na smrt dívá jako na přechod k další reinkarnaci, to znamená
znovuzrození v další existenci. Podle jednání v našem životě vytváříme dobrou nebo
špatnou karmu, která ovlivňuje pozitivně nebo negativně náš další život. Pokud jsme
zlí a děláme špatné skutky, naše karma je špatná, tudíž se po smrti převtělíme
v něco nižšího, třeba i zvíře. Naopak dobré skutky vytváří dobrou karmu. Díky ní se
převtělíme do lépe postaveného tvora. Konečným stavem převtělování je stav
nirvány.

Pohřeb
Buddhismus jako učení se rozšířil z Indie do Tibetu, Číny, Japonska, Koreje a do
dalších zemí Asie. Proto pohřební rituály nabývají formu tradice náboženství té které
země. V Indii hinduistickou, v Tibetu tibetského náboženství, kde mrtvolu rozsekají a
hodí

supům,

v Číně

prvky

konfucianismu,

taoismu

a například

v Japonsku

schintoismu. V tradičním buddhismu v Indii je pohřeb považován za velmi důležitý.
Asi každý buddhista by chtěl zemřít ve městě Váránasí, u řeky Gangy. Podle
buddhistické mytologie se zde odehrála spousta příběhů, které mají společné
očištění či vysvobození. Ganga je pro Indy posvátnou řekou. Proto ve Váránasí chce
zemřít snad každý buddhista a jsou tam sváženy těla z celé severní Indie a dalších
zemí ke zpopelnění. Pohřební rituál začne prakticky hned po smrti nebožtíka, jednak
kvůli rituálu, tak i kvůli klimatickým podmínkám. Rodina začne obvolávat známé,
rodinné příslušníky a také sousedy. Pohřeb se zdrží pouze při čekání na hlavního
truchlícího. Což by měl být nejstarší syn. Pokud nebožtík nemá žádného syna, může
tuto funkci vykonávat jeho bratr, vnuk, pravnuk či synové jeho bratrů. Z tohoto rituálu
vychází až posedlost buddhistů mít syna. Někteří muži se s ženami dokonce rozvádí,
pokud jim není schopná porodit syna. Pokud je předem zřejmé, že žádní vhodní
příbuzní neexistují, člověk může své vlastní pohřební rituály vykonat sám ještě za
svého života. Jakmile jsou všichni na místě, začnou hlavní truchlící a ženy v domě
organizovat pohřeb. Tělo je nejdříve omyto, oholeno a poté oblečeno do příslušného
oblečení. Mužům se obléká bílý rubáš, vdaným ženám červené sárí. Manželkám se
obvykle nandávají i šperky, řetízky a chodidla s pěšinkou hlavy se jim barví na
červeno. Neprovdané ženy se oblékají do úboru nevěsty. Pokud se muž dožil
opravdu požehnaného věku, obléká se mu žlutý rubáš. Naopak vdovy mívají
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nejchudší oblečení – bílý rubáš. Po připravení těla

následuje poslední pocta

mrtvému. Několikrát celá rodina obejde tělo a nejbližší příbuzní obětují kokosové
ořechy. Potom je tělo připraveno opustit dům. Muži naloží tělo na bambusová nosítka
a ženy zůstávají v domě a propukají v pláč a naříkání. Muži potom jdou v průvodu na
žároviště, kde se tělo pálí. Velikost průvodu závisí jak na postavení a bohatosti
rodiny, tak i na lokalitě. Žároviště by se správně mělo nacházet u řeky na jižní straně.
Hlavní truchlící by měl uměl umýt jak nohy, tak i obličej zemřelému. Místo spáleniště
se umyje a očistí a nanese se první vrstva dřeva. Poté se na první vrstvu dřeva
pokládá mrtvé tělo, které se znova obloží dřevem. Hlavní truchlící potom pětkrát
obchází mrtvého a pokaždé se dotkne ohněm jeho úst. Nakonec hranici zcela zapálí.
Následuje dlouhé čekání až se tělo spálí zhruba do poloviny a pak hlavní truchlící
vezme pevnou tyč a prorazí zemřelému lebku. Až hranice dohoří, tak úkolem
hlavního truchlícího je uhasit zbylý oheň. Na to použije hliněnou nádobu naplněnou
vodou, se kterou se postaví zády ke hranici a přes levé rameno nádobu s vodou
vylije. Tímto posledním rituálem pohřeb končí a účastnící pohřbu odcházejí. Nakonec
se sesbírají zbylé kosti a popel a vhazují se do řeky.

Obr. 8 Obrázek z buddhistického pohřbu.
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Posmrtný život
Pohled buddhismu na posmrtný život se nijak nevymyká hinduistickému názoru na
převtělování duší, kdy po tělesné smrti si duše hledá další vtělení na základě
předchozích činů a konání v minulém životě. Co odlišuje Buddhovo učení od
ostatních náboženství je pohled na osobnost. Buddha mluví o osobnosti jako o
útvaru složeném z pěti složek: těla, pocitů, vnímání, mentálních útvarů a vědomí.
Všechny tyto útvary jsou dynamické, v neustálé proměně, a tudíž nemohou být
něčím věčným, nemohou být naším pravým já. Proto o nich Buddha mluví jako o
„nejá“ a cílem buddhismu je dosáhnout poznání skutečnosti, tzv. nirvány-vyvanutí.
Jedině tímto je možné ukončit koloběh znovuzrozování a tím ukončit život v těle
spojený s utrpením a dosáhnout konečného stavu bez utrpení, který je nad všechny
pojmy a popisy naší verbální mysli. Znovuzrodit se můžete do 6 různých světů. První
je svět pekla neboli sféra neustálého utrpení. Druhý svět je svět hladových duchů, ve
kterém se znovuzrodíš jako hladový duch, který je stále hladový, ale nikdy neukojí
svůj hlad. Následuje svět třetí což je svět zvířat kde se znovuzrodíš jako zvíře. Ve
čtvrtém světě lidí se znovuzrodíš jako člověk. V pátém světě polobohů se
znovuzrodíte jako polobůh a nakonec svět bohů. Tento svět tvoří bytosti o tolik
moudřejší něž člověk, že se tento svět nazývá také sféra bohů.

Obr.9 Obrázek samsáry.
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Závěr
V téhle ročníkové práci jsem vám ukázal pohled na smrt, posmrtným život, pohřeb a
rituály s ním spojené ze 4 různých náboženství. V křesťanství jsme si ukázali nebe a
peklo. V judaismu nesmrtelnost duše. V buddhismu proces reinkaranace. A v islámu
jsme využili krátký rozhovor s mým strýcem.
Při psaní této práce jsem se dozvěděl hodně nového o různých náboženstvích.
Například jak probíhají pohřby a hlavně o smrti a posmrtném životě jako takovém.
Rozhodně se teď dívám na smrt a posmrtný život trochu jinak

Resumé
In this course work I showed you a look at death, afterlife, funeral and rituals
associated with it from 4 different religions. In Christianity we showed heaven and
hell. In Judaism, at the immortality of the soul. In Buddhism the process of
reincarnation. And in Islam we had a brief conversation with my uncle.

While doing this work, I learned a lot of new things about different religions. For
example, how funerals is working, and especially death and afterlife as such. I
definitely look at death and at the afterlife a little bit differently.
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