
n7e všech zviřeit
ner zemi smite iisl...tt

cneb
o čisré'n o nečisiénr ve 5tgrórn zákoně

Ad\e |j\ é .ed-eho dlr j.ou dnhře /náni Úm' Ž' \"
l f l rh, i r \orn r) lod l(uje od t\orn-ho rq luj  n 'c  l id '
Jako křestmé milují Kriýa l chtčjí ho poslouchai (což
vynjl.á zv1áŠé v ateistické sekulámi Spolďnosti)' Mnoz'
ide \ .ar  o n i .h .ed ']eD 'o '  le  /*ho\ď 'd .Ubolu J  nť
r " .  r  ' c p  o ' e '  ( a ' o . e  n l f m e . e | k a '  ' o Ú á o .  P | o Č
..c.|c bý| j ni] PÍoč nej |e \epřo\e. Ied|'od,.h I odpu
\ěď b) /nčla Pro'ole 'o ' i. Bi} P \] |'' .že oLEč'
né'/Jé|J) ř |U ' . ((  o|n,1ý |č -"r fu 'íou| '  že i" . Ia '  I
|de5lare Wd.. ;e Ž.j. podle B hle' I p'e i'' '" nť-id' pÍeJ

| ' )  ' '  | \| .  1 n.: i . |c  .Úa\ě '  P| l  |  'y .o &koo} i  oro nat
dnes? Nejson součástí starozákon.
nfto ceremonjálního systému, kte{l
Kistovou smttÍ n{ křÍži pozbyl

Často jsnc jinýni křeďany (ate
i někteím1 věřícíni z vlaýnich řad)
osočováni. že adventisticlý postd
k zál(onliĎ o čistóm a nečistém jc
nedúsledný' Tilo ljdé ivrdi' žc berc
|!le jednu čáSt Ievjbkých zákonů,
které se rýkajj nečisté s1.avy. zatím
co oýalrÍ přeh]íŽíne, aniŽ bychom

Vracíme se ylastně tam,
odkutl jsme ryšli.
Roz,dělení na čisttí

4 nečistó zvířata není
svévolné' Je to Boží

slrchovaný čin.

o' ' b) ndJn něco phla/a. "niŽ |oŤ|| :4Ťť plíě "
zu|nět' Bůh to řekl a M úásje. abychon poslouchali'

Tenlo přhtup má tě.o do sebo, protoŽ€ ukazuje na
i | '  h ň \ ' ú . ' 1 r o  B o h a '  n a  n ě  ž ] . | e ! l Ň / ; \ i . . l | e l
Ť1||a\n nJm l  \  | . . .  'e .pm\ 

"e.  co \  hu.]ne nen| T ' .n
vysvětleni však můžemc přijmou| pllrě jen lehdy. jestli
/e endi . ]ťme ž.Jnť jní p5|Pha\e , ,d ' '  od 'ěn |^h' ' .
rozděleíí'

2 .  N e ' e í a  ̂ L . a * ] . o l  o , | ' 1 . e ' d , a  - ť č : ' L '  p | o | o ž e
h) | '  \  |n d| ' ' r  J l  h |U|ech'| .  Uv"n] i lko l .oŽ 'no Tel  o
typ výkladu sc onačuje jako kllti|:ké ý|s1,ě|lehí' Áby

Pán Bůh Izraelcům zabúril v uctí
vání nodel. kLeru byly představová.
ny íůznými qpy zviřat. o7načilta&r
Zviřata za rcčistá, a tak lostavil
brá1 proti pohanslví,

Toto rys\čtlení je velíi přjt.tŽÍ!č.
avšak neútpovídá plně skut€čnosti'
Je sice pravda' že něL1elá nečistá
zyířÍa' iako kočka. p€S a kokodýl.
byla použív'na v lob.nskýcn ku]
tech. avšak tento obrrZ není úp]ný'
Napřík]ad býk nebo bcran byli

|om|||" '  )b. fu mr n. , ' ]a^c h].bí opod' .  |něÍU \d. .
to olázb chci odpovědět v tomlo članku, Jiná nániika
Ýoc '\ l  \  |q/e| | '  Je pD - .(  pJÝU n.  I  b ibL.  () '  oebo'
NoÚ zákon' ilk se mnozÍ domnívají. Výslovně ruší roz-
d i l  me/ i  i  ' l )m a neir\ . ) l r  O lo .o lem"rupuEJ r  i l r
nek v přištím čísle'

Různé druhy vysvět|ení
JrlQ motivace slojí v pozadí biblického m7dělení na

. JJ ' ncť J. /l řaJl/L "'u" V p'Ůběhu dě Jr \,,'j|o
nrnoh^ nu|\ .  h 'Ú  l  'p| ' l . | lb| 'éť\i . || ' 'ť|Jr lo\e|od|
1ení zvÍřáL:

l. Toto dělení je JýdvolÚn Božítl příka.en1, rc|zc
\ '  én'  nJ. ' , |  1c o-Jn ]or] .  kó /dů\odněÍU lťn BŮb \  | '
prď zvířata rozdětil na čisll a nečist.i právě takto. Lidem
b} o lo o ome,P|| d. o j' ro /\nuild f^. ||: 'o.Ú' Tei o
|)p .)k]adu á.laťd ' ,,vLíě něheřr rabJrj' I. e'' .| 'ěl|
UlJJj' ŽP |J| B:h j" { n'hJ\ď) \l' d". a m. p-í'o n.

Áha 9/9f

\  fd)| lé pU\ ' '{ď hp ' . .JLrJ  b)L iuJ|| 'dí] '  "|Ie ' .
to nejsou v Bibli označeni 7a nďislé, br právě nlopak'
byli v i7lae]tkém kultu poklÍd.Di zá čislá ZvífuIa a poLi-
Živfui k obětovánj'

V této Souvis]osti někteří vykladači L!rťí' žt čisLá 2ví
řa'" j\ou |a. L'erd 5|oužil. t obělo\in' \ l,Ide i PÚJ e
nIc ' r  o)  o !||) .  em Io/deIe||  ^' i :  - '  : ' . tá  J  ne: i ' | : l  p|d
!e oDéLo\ď| o!lem nc \;e.h!" čLLtl\Ídla 'e v lÍdel
po Z\a l .  k  obě o\a K 'or l  o Ú."e l  '  .  o |Ž i l \  |o ' ,P | i
Jfu) / ! Ú' l'o\ťť,bť|m ]. fu č (n'a/b) V]a ovice " ko.
/tu(ozeL( /lel. dv" druI) prku r"o 'rb 1 hdlii\
a Žádlrá r}Ďa' Musíme si |ovněŽ uvědomit, ž-e kdyŽ se
\ BibL popne ho\ot o obě|o\áfu ícF 4'4). |Éč1eme,,de
o žádném rozdělení na čistá a nečistá zvířitta' o tom se
|opNé piŠe Jž v souvh]osti s potopou, kdy sc lidem po

]. Jn \) J' dať ' ' přť lt^.Ía rske době \yk]ddlLi
l 'Ýdé'e '  in! . .  {|  "nď\ ' '  l ' ' i ? 'u \\boh'  Io oh8an
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kjm .pt^oben' NečistÁ zv'}^lrjsou pÍý lro své nespráv.
né z\Tty a způsoby chovárÍ zá!Ťženíhodná, zatímco
/ čisďch 7vÍa' .i mŮ'Fme v7|l přflJád''1e1 U )p tf fua.
du by] dobnován aŽ t usměvným závěÍům: zvlřalq kl.tá
přeŽvyklji' Íou povaŽoúna za čistÁ coŽ nás učí' žE i my
míne dPnně ÉeŽt]ro\ at Bož .|o\o: Ía]| íoldě|end |'o
p]'1'. proto n.ime Íozlišovat mezi dobrem a zlell atd.
Tenlo \ý}.]ad ob.an-.e iin} prob|ém. B|b|e nam nětoy
ďjvá ne.istá zvířah zá p}ítlad troho, jak bychom něLi jed-
o.| Dcbo iJ;b\.hom mělj mil \la'oo.Íi' \'J.pň-k]ád na\
vyzývá: .Jdi k Inecisténu] mravenci' lelochu, divej se,
.jat ŽUe' at zmor]dříš'.' (Př 6.6) Mesiáš je v Bib]j !řiJov.
náván nejel k beřánkoú' ďe taté k (nečis!ému) l.!1r!

4. Dalším t}pem výrhdu je 'yýětlení s}nbo]ickn'di'
dai'r.}á' Podle něho om€zenílr jídelníčku Bů učí člo
Věka odhláí]. 'ebe/clnjru a seb€o\ |ádani' Ten|o !,y
k1ad je poměmě starý' UŽ KÍislů\' so!čásnft F'on
Alexandrijslý 'apřftlad áŤgumentoval lakto: .Bůh přís.
ně /atn2d] jAI V(ďh|y i|vo..ch} n" ̂ mj. v moh nerÚ
ve vzduchu' jejic!Ž maso je nejhnodnější'.'. protože vě
dě1' že jsou léčko! pro'.. smysly a chuť a vedou k přeji
dini '' \'re/i ruln}! druhy ZeÍLkyť|. /qi.| ne]i /adne
ma\o |d} chumé.á|U vepřove' jal N'rd v(ichjÚ. kdo ho
ied|' a mel vodnjmi ž\oč|ch) 'e da |o|e,' rlci o L'}'
\ich drur\' h€re Úe'naj.šuFny'" hob|emem oholo
\.ýkladu mezi jiným je, Že Bůb přece ]idem neodpírá tro,
.oje pío 0ě nei|m( a |e|.huméJ. hn o qkral v/fu|
v době. kdy by1a v řecké a řimské krltuře qsoce vyzve

5. ve]ni piitaŽ]iÚ je a']'opolo 8ic1rý výkktl Íozdšleni na
čisLi a lečisá z.!Íata, s nímž přišla britská antropotožka
VaD Do,gá'ovd' heíá n" /" dJě ďrňloogicbcn
\Io\na\áD |v-ď' žc Io. co ie P.o|e piimd) 'JroÍma}U..
Í i  .o se pob)b{e aonďlé' '  je  \  B:b l  po\a/o 'áno.d
čiste. kdežto to' co je 'nbnomáIni..' co lTbočuje z nol
máh]no .ryoň r |'IehÚ im U' je neci\ d' Rozde|ena |'opj
la a přeŽ.vfkování u zvíiat a ploutve a šupiny u ryb jsou
cháJď.eÍi.hckiÍru /ndlq .'nonnd}U'. md) /viiŽl a ryb.
a lroto jsou lilo tvorové označed za čisté- Dvouldídlí
a dvounoJ pác; |offěy \pJdJj| do MÉgorie cisĎ.h
(kdeŽto napří(hd nmyz je nďislý)'

Toto modemi a vejmi populámi \f,světlení Ini ovšem
l.ké svá úskdí' Problémem.je například to. že stEnou
charď1eristiku jako čistí plácí mají i dJavcj' kteň jsou
v Bibli označeni za n€čisté'

ó. Ro/dělefu n. č|.ú a neČisla lvinL" je dano / dů U.
d' P/l.l"}'' Je dovo]enoj|\ ]en Čislá 7v1ia3' T\Jn' 2e Ý
Udě1á J.čiN V}běr l cele ž;\oči(ne řl(e' /me^je Ý pn.
.ruo \ poi|dáí] '(eho' Búhje d.irceB ZivoLa a ne.ht('
ab) \e ďJ\o\ c )ddo\tjvoc| bene^ě T7buje|d' Prolo
.|]\ ihr' lid'Le 'ham||\osti' IlflJ che mil \5e pro 5ř
be, a krvelačnosti člověka-
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I když nepopíráÍn určitou hodnotu télo argrrmentace.
{abinor loholo r}pu \í kl.du je. )e vla.mě ' e' ) . ' ell. ]e'
prď je lllčitý d h zYlÍal označen za čistý ajilý za nečistý'
Ten'o 9rl"d je 'hodn)m o/:|ře.i. divod].proněžP"!
Bť'h da1zákony o č]stých a nďjs|ých zvířate.h'

7. v"lni Io/í:Énť " ̂ lašř \ \on/ead|i\nic| k!ách
pop l,imi !]něJeru pÍoblemajb :NĎLh a nď|'Dch
aýi}a' je.důaallhrri hygkhicl. ři //aýnp'l PoJ|e něro
jsou čisá zvířatá pro ljdskou koízlmaci .elali!Ťě nezá
vrdná. Zrímco nďjstájsou pro člověka škď]ivá, proloŽe
|\o. ro\ir i nnoho p4?,?iÚ c neÍroc] Za\.4n( i 'ohoro
typ! lrsvětleú jsou například proslulý středověki rabí!
vjnonide.. Ja\n) ďcheolog williJr r AlbngI' ii
profesor R. K. HaÍison.

I 'e0|o [k]dd ÍnJ 'vé opod'táměÍU' J\šJ an| /le 'e
nmbqdeme be,? Lrčrrych po|ži Je relatj!Ťě mode'n,
ó nemá Šé e\plicibx /d]vodněni ' Bibti Bible n 'oe
neňlá. ie se naíÚe Vzda|.edeÚ oeč;.nch /vÍřa| k\rlLi
\emu /ďdvi o\ldmě je po7oŤuhodne' ). heb|e]šEn.
neÍ'a sp€cifickj v)%/ pío nď modeífu |eF!]n.'&ld\' '
Ieuižf ma na my. Iu|o (onťe+|' pal mu. pJ |l||Jin)
ďovníq v němž je tento Únan za]rmut (ako termín '.ša.
lom'. L,pokoj..' ''zďrť., ',pohoda.. ald']' '.kadoš.. ['.svatý..'
''Uplný.'' .'cel}'1 1ebo '.ndrpe|.' I.u7d|.\en| ' ''péče '
\áť. '  dne<n|m komp||.ovJném i i \o lě]e pra\oou. /e

i i . |e m|.o le cas|o /día\ome /avodne ' \ i /  /p|á!y
o otravác! masem, o nemoci šíe!ých l(řav ápod'),

6' Da]š r}Ť v)$ě efu |e /Jožeo Id r,?o/nÍi' 'ie
nečislota je spojen't se snTtí' zaímco čistota s Životen'
Mei ávolem Ž \mru je ltdé . lď Jfuo Ťl5| b}í de|aí
T/dn 'nel čisr},rni a neči'r]Íni ,.v|hri' ToI. fuZdě|enj
oďáŽ1 antnezi (pÍÍ|ÍiJ[]ad) Wzi žiýaten a snrtí-

PřestoŽe je lato toorie založena na UŤčitých exege1ic.
) ' ]ch Doáa'c|ch '  lev) .\ěr] .?  oe/e /búŇ- '  l |oc b)|
udě|dn r fbě| u. . I i (h /\|h '  l ' re lo m] iIPed.|1\o\a l  /| .
vo| ajhých, tterá naji íělesňovat smrt'

Existují i dá]ší ieorie' které se Snaži .rysvědit rozdě1e'
ni zúřat na čisli a nečisá: zdůvodnění tabúotemismus.
magiclť č' demoíské \ry\vě e|| d|d' Hvublr a lire
vlastního Života je nnolem probleÍnat1čtější' než aby
iedna Éone mo1|d \  } . 'é'L '  \  le ' ,  (  n se \  onom bib]r .  '
kém mzdě]eni settáváme' Na čem je založeno ce]é toto
rozlišování meá čisťýni a nečistými aířaty?

zpět ke stvoření
Mnoá učerci vyk]ádájí Lv l 1 .141 aDt 14.3.21 jzo]o.

\áíě' Avidl jedině |ebdy když \e r}lo |e\iy o í\D.i"
a nďisrych zvíate.h/sřaýě dají do šjŇích souvislosí, w.
DJqreJqich.m}'] a h|oÚbh J'n vy|]ddr'i|]dou IpnoL.
nlmu 7ákďu poŽnďi krye' iď o l)m ňeme \ Gn o'4.o'
&|á bo|ogie o ci\|e a ne{isLe srave \!ď,de Ínnohem
I']ouEji a sahá aŽ do ráje' v,jakém smyslu?
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Kořeíy mzdělení na čistá a nďislá zvífua spočívají
v .eo ogij 'ryohfu. přič.4ď .eo ogie '.voře0 e 7Je . hd
pána v nmohem širŠím smyslu' než jen jako zpráva
o |noler| '.\ěri poďe Cn |.7' lednou , h awich iil'

ností Y díIe stvofuní bylo oddě]it jedío od druhého (je
použit stejný výíaz ''b!dai'.)' jako např' tmu od svěda.
souš od vď atd. V této souvislosti je důleáté si uvědo-
Ťi|. iP BUn Jďo sr\ori|e d1 .'|oVě|U oo|rrn U' \ '' '

NEČISTOTA V PENTATEUCHU
::.*T::_:_-.aI

1. N€čistotá
urč1Lých
Živočichů

Gn1,2.3
Lý || .|  41
Lv 20,25.26
Dt 14.3-21

2' Nečistota Lv 12,1 8 7 + 3 3 d ! ů
(ch1apeček)
14 + 66 dnů
(holčička)

x X

3' Nďisiota

(koŽní

Lv 13-14
Nu 5,2.3

X X x
nabytá nečistot{

.l' Polrlavní LÝ i5. l  33
Lý 18,19] 22,1
Nu 5,2
D t  2 t , 1 t . l 2 7 dnů

X x x
nabyrí nečistota

5' Nečislota při

zdeclrlin

L\ 5,2
Lý 11'z+28
Lv ll,3l'40
Lv 22.8

1 den X x přechodná'

6. Nečistota při Nu 2.5
Nu 19,11-22

7 dnů X x přechodn.i.

7' Ncčistota míst Lv 18,24-30
Nu 35,30 34
Dr21.1-9

do očištěni X x přechodná'
nabytá nečhtota

8. N€čistota
toho. kdo jeď

Ex22,30
Lv 11.1O
Lv l'7,15t22,8

x přechodná'

9' Nďistola při
doteku 1id-
ských výkalů

Lý 5,3 6| 1'2l
Lý z2'5
(Dt 23,14)

1 den x X přechodná.

]0. UdÍ\'ené nebo
zde.Irlé čísté

Ex22,30
Lv 22,8
DÍ 11'2l

aečištění
trvalé znďištění
(předtín ''čisté.)
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Uťi|' co ma j is| ( l ' Cq l .)o)' Tá|o Božj peč€ o člol ě
|.á l,pov|ďí o Bohu néco ve|mj knisoého' Urj?']je. žt
Bůh jalo snoiite ť|ovéka mijuje' a ! €dy o nčj peiuje'
Ad.m ' E\ou moh|| \vobodoě. s chuti, Bdostí dos},l"
jíst ze všeho oýo.e' L1eré rosÍo v zďmdě EdeL Bůhjaro
'vlcho\an) 'l ýiM |m d'! Ý relo ob|Ati |m pdlojed].
]c oÚne/eni: 'Ze 5tromu polndnj dobÍeho , ,]ébo !{at
oeje/'. íCn )' |7| Ná lomlo pÍinclpu rozděleíi a rol]išo-
\.iÍu Je /J v/ená ceLá |eo|og]eledenIv BibLi a |ďy il €o
logie rozdělení ná čistá a Íečislá zýíntl PáÍ Bůh jáko
stvďilel utuje člověku' co'je pro něj sp.áné a co sráv.
re neo]. a leÚ pď V rc,ToaaD BoZidobroN a.vrtbo
vaností. z vděčnosti z'jeho pÍoje\T láslf svého TvůÍce
rcspehuje tím. ž ho poďouchá.

t' rc1dekÚ] .d ci$.i a trďiýa trřata doš]o aŽ po pád'
oo úchu. P;n Bub V'!e sNoii | \ elúi dobrc. Hiich vš je
bo ďo narls|| b /.lo0 de$nerace z!.a] |'oo'| dilo zlAz J '
\oe Ío|o ío7de|eď na .|sú á oďnta ruřata u' ra]. pňes
'oie rou !o Pán Biň nijď oetysvět]oval ícn 7.z1.8:
8'.0]' Po po|ope Bub.srvoiiLe|U.Dluje Íový srvoňFlsb
řád. kdy Noe je v mlí nového Adan' o lomto novém
slvořitďské'r řádu se anřuje Gn 9 a později jejeho uÍ-
čirá čá6t mnohem po&obněji rysvětlena v LY 11 a v Dt i 4.
,PenkEucb woii jeden \e[1|eoloÉcky iiLerám celel)
v tomlo novém stvořite]ském řádu je dovoleDo jíst maso
(Gn 9.3)' Už MaÍin LutherlTs'ět]ova]' Že se í€ÍDínÍ na.
so jakýchkoli zviřat' ďe.jen nJso zvřn. čjstýcb: '.věřím'
le co .e D (e tbŽt}. c|o\ek poŽjva] pouP ňslij /viřaE tj
L'. klfŘi b) |a obe|o\ áná' h otoje Řbá cháp,| \ vybradou
všeobe!.ný ýýrok )K'Ždý pohybuÍcí se Žločich (ta
meá čistými) vám bude u !ohm.ť.

Log|cb \/a|o. \oe ani oemohl jisl nďisd zqřalá.
p|o|oŽe u b} la áchninén'a poue v pďfu j€dnoho páÍU.
Brlf JybyJe lďai Lon^motáL aičij by to' co přď
tím na Bož př*'z zacfuánil.

váah mezi Gn í a Gn 9
NeheR s|U{ie jedlozoacné pm|'/ujr vza} meŽ

stvořeíín pď]e Gn 1 2 a Íovým stYofilekkýn řáden
po poto!ě (Gn G9).

V7Lan mezi Cn I a Gn q zde naznačim j€ít'oducho
strukfuou. Všimněne si pňtom pořadí j€dnotliÚch bo.
dů. které zřeteluě o&áží ZpráW o stvoření světa

cenesis 1,28-30 c'€!e\is 9'l 4

1. Bth požehnal člověkr 1. Bíň!ďzelD'ldověb''
2. plďte se á ÍmoŽte se 2. p]ďie se a mnďte se

anap]ňb zemi aD4|ň!e zemi
3' panujte nadvšeni zvfiaty 3. báz€ňasFaúzčlově'

ta .á všecbna zifaia
4' slÍavapÍo č]ověkt p1ody 4. sřava pro člověká:

z',xaÍz

ó

Vztah mezi Lv 11 a Gn 1
Tate mell L\ |' á Gn l ]e u,kJ v7lá}' Jd4r l '

poUZ va \tejoé obnry j \ryLi .Úcké \ ý| a-ly jďo Cn | ín"
pí' './ems|á ̂ éť.' lemep|Úi.' ..pii|e $eho drúu.
a|d')' RÚWě/ seiazen| llÝďicbů \ L! || ie plxle cle}
ného pořaď jako v cn 1'24-26 Gtcjně jako je tomu
v sesLen dfl st\oiefo)' ZiÝér ohou bibIclfch Ul]d!Ů
pak lvoří pojednání o tor'r. k četr jsme byli vlasfué
sB'ořeni: pďle Lv l l k tonru' ábychon byti sválí' tak ja.
ko je \vary But. podle cÍ | l' tl)mu. ab)chom b!|i
Božm obťazen

Lv 11,1 45 Gn 1,24-2'l

l- 11,2'8 suchozemšÍ živočichové 1.24
2' |\'9..2 vodaí Živočic}ové 1.z6a
3. |].'13.23 létající ávďichové 1.2ób
4. |12q314143 pkÁ 1'26.
5' 1'|A4.45 Boží obnz Ln

Na á 2dé ÚŤblo nétohtí dů|ežiqch roTo^áni ÍUl.
řnre uděla1jg]íoznafuý ávěr' Že v pozáď.oz.lělenÍ !a
čjstá a trďistá zuŤaďs|Íaw sto.jí teologie stvořgni spolu
s mÚm stvoňte]$kým řádem ustíveným po poro!ě'

Bib|ická moiivace
Piimim bibLickim Zdlilodíéo]m' plo. Pď BÚ

v souvislosti se sřavou svého lidu mzdáí zvířata na
čjstá a nďistá, je:

1' BoÍ sYatosl ',Proto bud.e svatí' íeboťjá jsem sva

ry.'Ov 11,45)
Podte Bib1e nic neBůže bý svaté sano o sobě. aleje!

ve vztabu k Bohtr' ZÍojen svatosti je Bůn. protož,e on
je sva.ý' sváÉjejeí lro' co je ve Etáhu k němu' co.je od
dě]eno pÍo íěj a * ďuŽbě jemu' bÍaelité nemě]i jíst člste
maso í€bo se ďíc; nďistého pÍoto' ABY získ'a]i svatost
' Štáli s€ .varimj' a]e PRoToZE b)|| \v,!. odděleor
lsvatý oelí'mfn.á \ pMi řadě '.ď&len} od.. /lého.
oýbP '.oddě|my k.s]Úbe & h a bližn]]n'j BUn \ DI
l4 ' l ' J Zfute|ně pÍob]aŠUje: Jste sy0ove Hospodjnl .vé.

bo Boha.. J\i pfuce rtaý bd Ho.podin sv.ho BorL.'.
Nesmíš jíst nř ohaYného... Protože Iznelité byli svatí.
méli ál tímlo Bohem urcenýÚ ŽivoEim í}|em' JgřÍU
n€bo nejďení něč€ho íení pmsňdkem k dskání spase
Íí nebo zajštětrí si nebe

z Boá vyvoleni: ..Tebe si Hospodln ýnou ze \ <€.h
lidsl.Ťch pokole!í.'.. abys byt jeho lidem' zvlášbím
v|ástÍi€tvín. (Dt l42! sronej s Ex 19'5.6)

Bů'i si v}aou tďaeury za \vú| Ld 0e pÍo jejich dob
Íofu. Yýkotr' boharsM vzdďátri' ku]turu' rasu nebo mL
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monidné schopnosti' ale na Zíkladě svého svÍchovaného
ru/hodnuÚ |ask}' oddě|iIje od jintch národů. Ne pro''.
db) ie oJ nich sepamÝá]. a]e áby iiD dd] novou 'vohi
náplií a nový životni slyl' aby se sta! svěflem a názonou
ukázkou loho' jaký lná Bůh áměr s celým svělen'

Ty|o dla bib|ilkd důvody - Boá \vdLosl a vy}olefu
rlzce souvisejí s leologí stvďení. svamst znarmná od
dělenost (svatý Bůh.stvofit€l Yše stvoři]. slovesná ťofma
hebrejského kořene ,'bý1 svatý.' se pňmo ifstytuje ve
zpnivě o stvoření v Gn 2'3). v''\'olit aamená oddělil od
j.nich národů' Ten|Ú aII odděleni je rowčž s|voň|el
ským činem' Je lo Boí ívořilelská áIitivitll

Z tono vyplývá. že biblické ,dúvodněni čiÝé a nďiÝé
sfua\r je hlubší než pouhé př'ní bý't zdra\.ý' Má vaah
k vÍře ve stvořile]e. ftoto mzhodnutí vzdát se toho' co
Búh prohlásil za nevhodné (ne.
čislé) k ]idsM konzumaci' má
teolo8ický chamklet je to oáz'
ka vÍry' TÍm' Žc s€ roz]rodnu
jÍst ien |o' co Búh přikázal nebo
dovoli]' vlastj]ě uznávám, Žc
B|:h je mým slvořitelen a svr.
chovaným Pánem a já jsem na

nejvíce vzdaluie původnínn ideá]nímu BoŽfuu plánu
(masožmvos! dnvos! nečistofu atď)'

Povaha ákona o rczdě|éní na ěisiá
a nečiďá zviřata

NďodPovězfna /usúvd ješ|ě ierlnJ dLl]eŽiá oI'Ia:
Jaký cbardkter mají zákony o čistých a nečistých zvířa
E.h/suavě? J\oD \hnďně součástr ceremonrá]niho la.
tona. nebo maji jinou rcž kJliickou povahu?

Zkon o čiste a ne.isté súnvě je jedinďný' v knize L€.
vitiru\mj rihli|ní neďrstola dva chďdt.e! sÚck é /"Jt
(r) Lc ji zisk'l přímým lebo nepřÍnýn konllklen s ně-
čím nďiÚm (s mrtvolou' 7dechlinou. trví atd') a (2)
tento typ !€čis|oty mlř,e být odsEaněn prostřednictvím
ocistných rinj]átú. T},Io dvé chari}tn.uly v(ak nep.uu

Bůh jako Stvořitel ndm
uka4uje, co je v situaci po
potopě vhodné pro naši

stravu. Idedlem však zůsttivá
něm plně závjslý' Tento výbčÍ to, co bylo dtÍtto v ru1ji' Tb, co
v iÍ.lelníčku se Iďi jtívjvluýně .'.
' '-"l.r* '.* Vp|ňi |n'Ínn 'n neJIePe oaro4 tuto slluacl. ]evyznáním vjry' velni EeInč lo

zařazeno do kategorie
čisrých zvířat, a to, co se

nejvíce v7dtÍlilo od idetílu,
ntíleži do kategoie 7vířat

nečisrých.

vyslihuje t&Imudické rčeni|
,'stúl i € jako olúř'..

Z toholo pohledu jsou jednor'
|ivó pohsy o zdůvodnční mz.
dě]ení nl čistou ll neěi$tou stu'
W'jakjsmeje naznačili v úvo.
d! loho|o ě|án(.u. opodíatněné
do té nÍry pokud něiík 7'ahÍ.
nují ncbo od|ážejí teologii

ve vzlahu k nďistým zvíatŮm.
Jejich nďistota není získaná,
ale jc jejich přirozeností' Re.
čeno jinak' jsou lÍvale nečisú.
od svého naÍo7EnÍ až do smÍi'
Tato nečislota se nedá ničÍnr
odstranit. Je to nečistotr při.

Navlc nečislota těcbto zvlřut
nebyla pfunosná dot€kem. IzÍle.
lité se mohli dotýkat nečistých
zvířat' al)iŽ se !Ím ýaii ncčjstý.
mi. vc skulcčnoýi tďč chov li
někt€lá nďislí zvířJta' .iako os.
ly, velb]oudy a koně. a použiva'
! je k práci. c]ověk se mohl
znečiýit pouzc jcdenim nrusu
n€čistého zv'řeÉ nebo nrasa
čktého 7vífute, l1efé nebylo za-
bito správn'm způsobeDl Když

ttvořen' nového BoŽÍlo $|vofitehkého řádu' Jedna t€o'
l|e ne.Eč' I lomu' íb} \) Jůl. Šln a hloubkx Bo2|ho 7i
méfu a n'á('l]nuli 'IJ|. ]tl| ]e lomu \ rů/0ými leoÍiemi
\mlřen|' tleré chl{í Ý]jádřjt nebo.]ál odpov&í na.'|jiz
ku' prď Bih Inlrsel zeÍřit na golgotském kíŽi).

Na základě teologické koncep.e stvoření- Boha
stvoňtele ajeho siŤchovanosú 'n0žcmc hoyoít o /.,.{ť'?'
ťaliýní leoii |ozdě'|enj ||a čistá a ncčislá ZvÍřah' ZÚeme
však a světč, klcrý je poÍLšen l z]GŽen hříchem. Eolo
ani vysvětIenÍ na základě této teorie rcní dokonalé' ttlk
jako 0emnže bý dokonal}, hřišnÍ svět' MůŽeme norořil
jen o tendencich' Podle léto bncepce kategori€ ČisI'Ích
zvÍl't. pokud jde o Živočišnou říši' co nejlepe odniŽi sils
aci zanftdJ Edcn (vegetaiánství- mímost' čistolu a$d')
a kategoiie lečisrych Zvífut zóe pňedstawje n). co se
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nělido jedl nečisté maso. nebyl ke zlikvidovláni této ne.
čisloty př€dcpMn ž-ádný očislíý rituá] (podobně jako
v připadějinych 'lvdžnich hřlťhů|' od 1/íae|iIJ .e u:e
káva]o. že budou poslouchal Hospcdma'

JeýLťe sÍovnane iednl'lIivd dflh) nďi\lol o rich/je
zmrnla \ Penbreuchu. 4i.rime ze te marl"nLnj ro/d
mezi nďistotou Účiých Živočichú a ostahími Dečis(o.
Im'' .jako .je nďistola Íodičet. nďist,ota mďonmcných'
poh]avni nďiŠ|ob. nďhlilln pii doleku /oethxn' nďl.
Iolá pň dolek! lidskych mí\o|. nďi\lo|J ÍŤU\l. nď|\loLJ
Loho. kdo jď1 událené. a nďistota při doteku lidských
'iralú všechn} druby nečis|o| |oooč (ríiíť maj' |je
chodni .hJ |e[ fuk nďN'oLJ néreD(h a\oc iLhů
je trvá1á. pfuoŤná 0r'jz tabu]ku o nečistotě v Penta.
teuchÍ-)
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v |éto souvislosti bych rád zdrlraanil. že ta rcfislota.
I.1e.á je spojena s ďistnýni fifuály (bud samotstýÍfu ne.
bo spo.jenýÍni s obětov]í!ím). měla dďasný charakter'
protoŽe by1a součású cerenoniáiního zákona' Zalímco
docdsna lpre. hodnJ) netNlol" md cqli púvod v ' e|e
moniálnim /ďonu' neciclola lr\a]" nema \vůj 'oťa.er
\ J.ájske (mlou\e. nýblZ poch.l u) 7 přednoemov.lé
dob)' KdJ|ův kÍJ ukonČ p|ahosl pfu.hodnych dru}ú
neci\Lor' Po Jeljío\é snrí] obld a nfuáLu očisB'é obia
dy pozbyly sitj smysl' protože by]y naplněny v jeho
oběti na kíži'

o Iom. ie '}|o 7alooy o či'.e a nďis|é .Úavě nema.

I Ffud,fi charaLler něd.i | |o' žf když MoiŽiš lěsně
před vstupem do zaslíbené zeÍné zno\'u opakuje tento
/á lo0 Úď o lom fuÍne v Dt |4.1.2 l\ '  len lo oddi  ne
obJahuJe /Jdíy.eřmodáLu pne(' le.o oo'ednáni
o tom' co Ý ma o !o.e nema]isl obe^ ně řečeno' kni.
ha DeU|e'onomiUm 0epojedtr;\a o celemofu"]í]ch á.
Lone.h.'ld}e úz]í koDleil D la nez|eýuje žadnou ri.
fualí] oec]slofu rD| |J Je !) Zvou k ucu\ánj HospodjFJ
aje mnířena proti noďářstú a závěr Dt 14 pojednává
o desátcích' Mezi těrniio zákony je pojednání o čisié
a n€čisté stÍavě.)

Z;ákaz pojídání nďisÍého masa se v Inae1i vztahovď
i na cizince (,.ger.), kteří s nimi ži1i' Jestliže šli společně
lovit zvěř a ulovili nějaké zvíne' měli vyc€dii jeho kev
, pii,{Íy ji lenx' Pax mbso mohli Í.|. avLk ien fu."
ČiJDch ZviiaŤ' rTo predpok ad" dá]os| loho' co \e snx
d nesÍU ]l\|'| ..RdokoLi / I^.aelců i l |ě.h. (do me' \á.
mi liebývají jako hosíj, lloví zvÍře ne}o pláka, kt€Ié s€
slní jíst' nechá \Tteci jeho lÍeY a přilayje ji prache!tr'..
(Lv 17'13) skut€člost' že se lrento zákon o jedení jen
čistýc} zvilat vztáhoval i !a cizince' UkazuJe ná jeho

Původ Íozdě|ení
Da]'im důlelDm prvtem při Uvďováru o lom' lda

zákony o čisté a nečisié stravě patří do ceremoniálního
zátona či nikoliv je zjišt&Í, že Íozď] mezi čiso1ni a ne
.isími lvrrat} b)| nm ď v predmojŽšo\sl'. době
!pr!Ť] 7Íúíl.a ie z dob} \oemov) - vil GD 7.7']) Týo
zákony jsou sice znmuty do Mojášova záton4 to však
neMen.' ze majÍ \!ejn) chdak1eta i\oL' iejicb nedl.
íoú součásd. Jso! nezi ně zařazeny proto' že IzÍaeliié
DeIo/|&V,]i mezi moŤaLumj' celeŤoniáJnImi. eticl].
Ini' sociálníllli. civilními, zdravotními a justičíÍni pÍvky
jedno|tqch lďonú Pro né p|aLi]o' /e rFo áilonJ d'
Bůh' a proto nrají stejnou váhu' My drcs Fávem rcz]išuje'
me nezi těmito zákoÍy a maáme se rozpoznatjejjch plin
cipy a motivace' abychoÍn mohli stanoút' o jaký dÍuh
,"}o0a .e jedM' J 'edy jďou má pLamoí' Např' ]ežlŠ

I

lrlr)|| )vou \mít ce|emon d]1] /Jon a ciúln| /ákon]}
sko!čilsvou explicitní platnos! z'njkem Židovského nd
r(ťa' i když jeho principy maj1 stálou pla!'osl

MojZ\lv zďon hoh pe\Dou mo.'kU' Jého iednoúi.
'd l 'mď) ' ' |d)/  m"]| ru/nuu povdhu " by l)  ÝaI]
z různých dob. i.ytvářeji v Pentzteuchu jedel ce]ek- To
^\ Šém nezíaÍnena. ze o) např' pLamosl Ino'lni. h /á}onÚ
skončila KÍistovou smÍi na ldíŽi jelom proto' že byly
/ahmuD dU Vojbfuva /aloN d .Ia]y \e jďo .o.čá.D.
leon) Jďo po 'adďel 'cD \  {a,rym L iťlem í l\ 'o . l2) .
7á\.' om.tifuce c oJi'ch ne|eciLj-rlrh :e\uálruih
prahi l  (L\  'q .2o: 18.{r-10.  r0.10 2 l ' .  ry , ' \d L e 'mos
ti (Lv t9'lt.35.3ó), laskavénu jed!áni se íužebaiky
0 \  |q.I l ) '  á ' .e k b| iŽrur í l  t  

'q .|8} '  |os|no\b I  c i .
/|1curn (Lv |9.J  l ' J4| .  jLed]o ' t i \  cbudjm, l  '  |Ó '0 ' |0\
.ojclfu . h.nď.dloÝa]rjÍu Ilv |0.|4\. áka.. moďo
.|uŽb) ||  \  |0 '4:20.| .5 '  a.d 'J 'oJ s ld]e p]aL!é'  píero)ť

Fou uvedeny v Pentaleuchu, a to v je}o samohém jád.
rrl 'v l,eviticq Edy v téže kniz€" L1erá ot$ahu,je kapito]u
o čisÚch a nďistých z\&aiech/slravě'

VracÚne se v|ómČ Láf. odkud J._e n(|i' Ro/děleni
!a čisá a nďistá ziířata není svévolné' Je to Boí siT
cho\any cin' Z l €o|ogictél'o polledu 0a ďlo .Ívořenr
a obnovy po poto!ě má to1o rozdělení swj slrlysi. Bůh
jako stvořitÉl nán ukazuje, co je v situaci po po1opě
vhodné pro naši s|raw' ldeálem však zustává to' co byto
ddno v lij|' |o' co neikpe odraŽj .U'o. fuao. ie,,ařafno
do kal,egoríe čistých zvířal, a to, co se nejvíce vzdáflo
od ideáu' ná]eží do kálegorie zvířat !ďistjch' (?Yitom
La.Zd) '|Vo."n p|J|] \ DrÚodČ U.řir} ukol. Jb) b)
i \ podminta"h hnt.U /achovaJa rcýro\áia ďo9.lťD]u.

" ab) oy|) |J|hén) íů7nd poríebj ř|ověka) Z.iko '
o čhtých á nďisých zvjřate.h nejsou ceiemoniáhí. přeý
loze sou \oucas.i moli(o\vebo Alona \mi ) u7
pieopolopou.led) davno pied \4oržr(em. To irou ne
d|:vod). Krerť !a5 \eool k /áVěru. k /ďUny o Č'.ícb
a nďistých zviiatect/stravě maji stá1ou ptatnost a jsou
závazné j pm křesť,ný

7ako!) o.lnem . n€{'ndm oeĎou ' oné řádč ňL.
zeÍr nýbrŽ výlovědí o Bohu' k1eý je stvořitelern' $T.
chovaným Pónen a Zákolod,árcem. Ztoveň je to však
BÚ' beĎ clovekd m]UJe. máo 0e" áiem apďU]e.íěi'
sÚIni zákony íeduje vŽdy nejlTšší dobÍo a prospěch
ť |o\ é*.' Zjetruje &im se pmcjpy a poDr;}; .án blou.
bějí pochopit $nyď Života, abychon moHi bý vytoma.
nýni a štasbými lidmi' ve své moDdrosti !fun táké dává
Ixlovy j |de|flČek' jdl$ ]e r dane 'jruacipro n^ nejlepd'
ProtoŽe jsme ho pňja]i za svého Pána a uaáli jsnte jeho
pnivo 0a nÁ' mé|| b).oom íadosmc a vděřně ďijmoul
jeno natlče a át zodpovědně kjeho cti a slávě'

thDÍ ']th Mo\k!]a
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