
,,|ak prohlósil všechny
pokrmY zq čisté''

oneb
o čistén g nečistém v Novén zúkoně
\d!i pij'er. d .nanx / růá}(b dequmInďt á crkv|

čaýo tvdi, Že NoÚ zíkon nši] plaÍlost sta!o7.ákon.
nn'\ přPd|\ú o rollišoldj me/| .F|oU á necis|ou
stravou. Je tomu skutečně lák?

Je nabíledni. že KJistův kíŽjednoznačně zflšil ce
remoniá]ní zákon. tzn. všecbny kÚltické předpisy (Ef
2.1.1.i8)' Jakjsme všJt studovď v minulóm článku'
zájony o čisté a nečisté stÍavě ncjsou soočástí kultic-
l ' j .h Diedl i 'ů'  pmlo)eje i ich putÚa Fj iná soJv isejI
s teo]ogií stvoření a novým stvoňtelským ňidem po
potopě' hotože BUn je náš stvořid (a lo p]atí jdk ve
strrém. Lrk v Novém zá&oně) á navíc i náš \4krpitcl.
Ie\oťk.U]eme Jeho .uotile|'k) .jd PÍoto piij|Ín'afie
i.'ho d. 'pnruieni oNe(bě vhodne 't-. \ \ | pi.em/ idť
álem zůstává siluace ú]e) a vzdáýime se loho. co
DoJ lcJťho . ' /hodnLl i I j |d iU vhoonť qen| '  prc|o/e !r .
D]e. jak ie moudrý' dobry. láskaýý a sp.aveďiyý á Žc
im /mčL'ie omvou.\ÚbmU' podn/Ljeme \c dobl'

volně pod jeho nad\.ádu. l.ím. Že něco jímc nebo ne
jíInc, vlastně vyznáváne. že Bohá máváme za svého
s\'Ťchovaného Pána. Aktjedení se tak stává Ýf7.]íním
naši víry

Podívejne se však lÍochu blíŽe na dvě až lři mísla
v Novém zákoně. kteIá se nejčastě.ji citují v souvš
losti s t!Ťzenim. žc stmzíkonni předpisy o čistém
a nečis!émjíďe v novozzikonni době jř neplatí.

''co Bůh prch|ási| za čisté' nepok|ádej za
nečisté... (sk ío,$23)

PetJ Ílěl vidění. Z .ebe sestupovala ve1iká p]ach!a.
\ niŽ b) 1 nejruZ!ějš| ̂U'lla I d|vo|á ̂ c.. p|a/
a pLici. Tu xďyšcl lÍás' keÝ mu přkíz2t .'vsláň' P+
|ře. /ab'iei a Jel|- PeÚ . roáodoo'ti ot]puvédé|. ie
ještě nikdy nejed] nic' co '.poskýŤňuje.. (k,ln"s)
b .'/nečiiťuje.' ("k/''ia'ío\). \d |o mU t a5 íek]: ..( -
BŮh Poh||rsi| /1 Člsld Il'láoni.o]. nePluade] Zá ne.
čisié (}o''oÓ... Talo scéna se opakovála řikát (uz
sk r0,9 16).

PeÍÍ okdÍů;ř nepUcnopi|. co lolo video] Íl'men''
Cteme' Že o toÍn .]jpoÍně přeÍnýš]el... IŤoč se PetÍ
/d|ďJl in| ' ii'lá ,?!Ťa|d.. / p'!chD: v .em by| pÍo
něj kánen 'jrazu? AbychoÍt pochopiiijeho pmblén.

4

je Úebd sť poďÝa| do orisinálqiho reLL;ho le\fu. pŤo
toŽe přek]ady často ne\ystihuj' důleáté vý,nlrmové
odstíny jed.ot]iÚch sloY

K]íčern ke spú\,tlému pochopení zmíněného biblic
l'ehooddÚuje pov(i,nnuU \; íozd])L t u-ž|'Ú|lemInU
'.loinoj'a ."al'úaío'..' Ač|o|i má|i |ooobn} q.
mm. nej5ou lo \}Donyma í'|ová 5'cjŤh.' \)/naml].
iď b} Ý na pnru pob]ed mob]o /ú|'7Junú a[,]
&d'o l  áamela. je.| 'Ď ' ' '  ku 'a InJ !)/nam. 'obe(.
ný..''4ďištěný..' ..posklměný..'

Aniž bychom se pouštěli do lrlubo].ých jaz yko!ých
Ío/boru 'ěfh|o b|bLclýťo !fm-,ů. ]e ďeo] \ede|' /e
slovo k,l'ms o7načovďo specifickou kalegoŤij alečiš
'ěol \ iudai.mt' Pod|e lelo mbmshd ko'r.epcc .'Jb.l
ného..nebo 'Jďi(énehn- \e ''.|\ú ve.. nebo ''c:.Ď
č|U|e| ' l ' i ' Jnec i : tťÚ}Úr i . .  iontdkcm. '  i ]J ' ' 'U 'UI
Ii.t\ |leči\lou v.ťl nPbo nďi'uT .|o\é|.e|n' lj' poha.
Íem. T. C. smitlr píše: '.oddělolánÍ se v juddsmu st o
úI 'Úi\'lnun. žc Úd puhanú f nenoh| ktpvdl o|ej.
ch]eo. mléto d móo' l|s| pohan.rc ' ď.' )'U on1\
ností' á\šdk ještě horší bylo jís1 v dolně pob.l.a'.. Ta|o
judaisÚckJ |lmcep.e !)Ttorena \ in|enc\L"nťn|i]n|
dotř (tj. v období mezi Ýpsánín loslední starozákon.
ni J pMi novoákonn' kíii} |. U\('m nemj n'. .|o
iečnétlo s biblickým s(lrmz'lkomím učením o čistém
a neč\|en porle néhol f č|o\é| ďi .:..ť ,,vÚe !.
sl'1i nďisrymi nebo znďjšlčnými běŽným kontal1em
' nďis|vm /tliELem 'pouz€ leflrlina /1e. (Ír'J|a'
Iscp'UáginL i €.k} piekúd hebrejskeho.Lá]./JUnnI
bo |c\|U. qeFÚ|\á p{o preudd beb|. j ' |efu. ' . ln| .
[.'obecný..' 'znďištěný..] ýýE rl]i''J. nýbrž s]ovo
\ Ubdobným n áanem áPĎllol', Pod e Jb|a.ke|Ťd
sta\Y však byh čnli aířatz' ke.á se dostala do kon-
takfu se zuÍáty nečistýni. ztrďištěn4 obecná (ionoJ)'
co !o znamená v přiběhu' kte.ý čteme ve sk 10?

PodsBB] pÍob|emu ve|Ínl E.fné !f.rhuje !) áamn}
briLský novozátoník F. F BÍuce: 'fetr byÍ'poboŇeD
n€svabu směsicí čistých a nečístých zvíát'.. Pod]e
ÍaďčDrbo 'do\\|eho chdp'J! nemob] j|.' /ddne ̂
/Ýřd| Ý plachř. pÍolože ió5tá /vližt! by|a l}T| /ne.
čiš|ěna konalrm s nď i\l)Ti 't\o.ichy a sÉla 5e po
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co PeLr po\'o\a. /a .'po\|néne'.' '.7neč|<|ěn..''
d rudi' Ť\n!'Jnj |' ]'J|U: By|á |o čisLd ,?\řa|a. klera
pŤiŠ]tl do slyku se Zvřaty nečis.ými' Pouze.iisté.' se
In''h|' ' {Jr. ''lneři{|ělym.. í{ol,á]. J 'o jen prc.lřeo'
nictvím nečistého zvířele' Je význÍnné' ži: lÍas z nebe
itsnoIo!aI Perrovo (há|ánI lŤ'n jUdaisIic\.'u 1'| |ets' '
n||  o.Jneči{ lě1 č|s leho pro l l řednicN|nI n}\U '  1!
.InyT.'' KJyb) Kri'ú\ k}ž od'lídnil ío/d|| mez'
čistými a nďistými zvířrty, muse] by aÍL biblický
e\ l  i | rJr l '  H]a.  /  ncbe b} mu\el  řLc| ' . ' co Bůh l rL.
\|d'il /d č.\|e' reforlldej /t] Ťčn|é ía{4,,a'."\'
|.nŽc v Ic{|u neni pou)ilo slovo Jt.l//l' l,,íl5 ' Ilybl' i' ''.
l , ' \ |  PnÍ ' ]ťJt1č 'p|J\  ný pícUJd s| '  |0.|5b/fu: . . .
Bůh plohláSil za čisté' nepok]ádej za poskY.něné
'/lcči(ěne\" - Ledy ne ''a neči\le..' jal ne'prlvně

ísk || . ' ] ) '  Teprve po !e 'o nL imoindqi  Bož in 'enej .
ci Se prvokŤesťanská církeÝ kteÍou |vořili zpočátl!1r
Jen |ie"i ||e ž|do\.léhu pi\odu. o|e\řela m]s.i ! b)
]a ocbotna zvěstovat evangelium pohanům. protoŽe
pÍosÚeJnjcNtn |oholonfuomého pouřefu p \fu k]t'.
Íďc po. hopiI]' žf Bůh přijd] pohJqy. J |rc|n ie . Jni
mají přijím.tt' To je přnvý smysl Peaova vidění' j'r
mu porozuměl sán apošlol { spolu s m i cetá cíkev
NcI)k" 'e  sndq, .  reÍn]u\|o lom. že b) Búh p ' i 'Ní ' i i
\  no\o^(onnl  do\ě ||ď i . l )  /VřJIJ ,?a čis|d.  d L €dy
\\.Jn' k j'd|U' Bůh pou)i llluboce /ukořeněrou 1'
daistickou př€dstavu o znečjšlovliní čistého při sq'ku
s nel i5| im I  a legor i l  ky ryk|Jd. i .bťh J n}ťi:|)ch /\
iJ| by popve ||\eJe1 ná /dčalk! 2 stolel; př' \|
\  A" ineolČdop|\e I  i | .+tx l ' ' \ l ,k lomu'"b} ukd,?x l '  že

zvažová Pet pol.ozuněl naučení, kleÉ mu Búh
muscl nčkoliká( opdkovat, uby byl s to jc přijnl()ut'
TePNe kd}ž ..e .t]| ..védtem |oho. jdk Duch 'vJŤ)
nnpl|úl pohxn). byl ochoten se 5 nlmi plně /loloh)il
(Sk 10.44-48i 11.17.18).

Na'|eduj|lího dne !o \.deni (e' Pell do cesareje
nJt i l ív j I  K ' 'méI id .  ]eh . '  | ř ;bL/né J  | ř l Ie Ie '  \b  | |vÍ"
nou jim řekl: .'Dobře víte. že židůln Deni dovoleno
n)i'a| \e \ pnhln) L nJvšlěto\J je' Mně \šd| Bůh
uka/J| '  Jb\ch 5| U žjdnen| .  o\e|U ne|n).  e ' .  /e 5D I
5 r| .||  !oJ\\rňUje ||ehn /||ď išiL ' ie ' . 'ís l  |0 ' ]8) Ta( lo
\  y+é|| i] '  J l |  \ i  .v\ '  t  |J;nI ly| ' ' l | | '  Búh mJ /|et  || .  ,e
!Jk .  poha||} ho nemJže /nťJi\| . . '  K l |yž cb|č] s l )5c|
po.e l . lvr  o pB\4 , ,  Bohu. Pe l r  proNtui l  .N)n .ku-
tečně vidím, Že Bů]r nikomu .es!.aní. a]e v ki-dém
r a o l ] é  | e ' n  m | ] \  | e | | '  k L l ' \  n é h o  \ é . i . J i I n | ' . o ] e
ljpravedlivé'.. (sk l0,]4'35)

Později Pca vysvědoval apošlolům v Jeruzálérně.
JJk poh. ' |e |r]J| '  Bn, ' '  t |o\o nJ /á| lade 'ono'  /e
mu Du.h .\dly řek]' ab) '.be/ íolpa}il (e| . dmJ..
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věřici ze židů posk!Ťúli. Tbnto spoleěenský styk
um')Žnil ZJčíltek z(elA n''vč tfuc \ Jčjiní.h kř.:.ť.m.
ské cÍIkve.

,,Nio' co Žvenčí vcháží do č|ověka'
némůže ho zhesvělit.,. (Mk 7'1.23)

Ab)chom 'pra\né pochopi[ Ienlo odd Pi.mJ.
musine si uvědomit souvislosti JeŽíšovy ďskuse
' uČllť|l ,/á]..''nr' Je/Íiův \Í'u| :ť /J|.'n||) l Ídriley
popsaný v Mt l5.l.20 a Mk 7'1.23 Se iýka]legďis.
rických kultických skuikú' Kristus nediskutu]e
o či.'ich a nďi\Dch ',Vlřa|ech/j|d]e Jeho učedruci
nejsou lďčeni z |oho' že jedi nečis1ý pokÍm' Jíd1o'
k lcíL. icdI i .  by|Ui| ' |é'  P^'b|emem /Je nenIo| ' |J  |e
den| maÝ' Recky |ex| ja'ně řiká. Že uče'druci jed|]
Jhjcb ía|/oll' PÚ/dé]| se \ Ie\lU nr]uv| '' f'lkmech
(Ď''''ala). Podle Bible slovo.pokJm. (}Únd) odka.
zuie n.t jatýkoli dl1lh .iídla' ma-sité i nenasité. Pouze
kontext rozhoduje o t,oÍL o jaký pokm' se jedná (vrz
n a p ř '  M |  | 4 ' | 5 : I J ' | ] : o ' | \ : J 4 ' 1 4 : R  | 4 '  I s ' 2 0 :

,

J edině sprrivný p ře klad
Sk 10'15b zni: ,'Co Bůh
prohWsil za čisté, nepo-
kkírlej za poskvměné

,,za nečisté,,, jak
nesprtívně uvtidí jak
česbý ekumenický

překLad' tak i Bible
kralickti.

(znečištěné),, _ tedy ne

|Lvádí j.]k český ckunDnictý přc'
nad. ok iBible kralictí' Pro
Pellt úcbylo snadnó pochopi! fulo
Božílekci' Čistá 7víř&ta ve vidění
předstitvovala Židy' ncčjstá pak
pohany' Židé si m}sleli' že už pou.
hým slykem s pohany se znečišťu.
jí' a lak se společenskérnu kontal.
tu s ninri vyhýbali' Proto když
řím$ký s€tník Kolrólius (pohan)
posla] k Petrovi své služebníky
(!ohany)' Petr nebyl přiPrAven je
přijmool. BÚh muse1 přesvčdčit
pNní kre$iany, kteřÍ by]i židé. že
KÍistus zbořll 1idské bafiéry ve
vztuzÍch lltozi lidmi a žc sc Žid
mltž-e svobodně stýkat s nežidem'
(Něco jiIého je ptijínat hřÍš|lé po"
hAnské zVykyl) Po usilovném

židé se nohou svobodně stýkal
s pohany a vytvďe! s nimj spole.
čenství. Prublémen byla linrčsicc
čistých a ncčislých zviřat' Tulo ka.
tegorii v symboljckén uŽitÍ ovan.
gelium jcdnoznačně šk|á' očiš.
tění se netýkab nďistých Zviř t'
jcjichŽ pfuozenost by pak musela
být zn]ěněna' nýbrŽ čistýoh Zviřil'
klcrá byla znečištěna styken se
zvířaty nďistými' Tuto lekci n]oh]
Petr pochopil jcn díky lonu' že
Íozdíi mezi čistým a nečistý|n ex is.
toval i v novozákon í dobč. Dú.
sled](em bylo. Že JČko||Žid 7Ůstd.
nť zidcm i Rímíln Rjlll:nťm. od
télo chvÍle se mohou svobfilnč
stýkai a pěstovat sociÁ]ní a nábo.
ženské konlďty, aniž by sc tíÍ



] K 3.2; 6,13; 8,8l 10,3; l Tm 4'3; Žd 9.10 atd')'
o|'|ou |€dy nen|' /dd.e má |ozLio\a| me/ Člsr}.n
J neč^D'n maleT'  n}br,/  iďJ]e fu] cejíd|J akoIa '
koveho' |d\ ie Zanmu |Jbkoti drÚ p'rrmu 'n l.o
čis|ýc}' zviřat i polŤá\ a nemfujlá]'

Zneř 'néné'(o '4o\ |  o\ |\  ruce L iedr ikt '  n i rJ||  je '
jich pokm' Celý spor se točit lo]em tradice staršlcn
(Mk 7.5'7 9)' Jídlo. ačkolj čiste, bylo pod]e jeiich
představy znečištěno. protože učedníci si před lÍrn
obhJně neuÍnyI i  ruce '  Kn ' lU\ /de nem]uvIfro| i  ny
t ien icke 7á 'Jdě '  Že přcU ]|o em 'e ÚehJ c '  umy| 1|
ce' V sázce fu nebyla zďavot!í zÍsdda. nÝbrŽ ridská
rabínská tradíce' která nďizoválá ,,obřadňí unývant
rukou..' na l(eré někdy stačila vo.la, která se veš1a
do ořechové skořápky'

JeŽíš odmíli tato lidská ustanovení a nďizení- Tqu'
Že jďení ''zrresvěcujícírnír bjest neun}týna nrkana..
(Mk 7'2) člo!ěl.a neznečišťuje a neposkÝrňuje. Do
qJčný člověk zusúvá čist.ý' ceremodá]nÍ unývání ru.
kou nemá !rc věficího Úznarq protoŽe nebylo Dikdy
poŽadováno Bohem. Pďle evÚgelis4, Matouše JeŽš
celou ďskusi uavíá slovy: ,Jíst neumybÍna rukalnlt
člověka nealesvěcuje'.. Mi 15'20)

Zákoníci a farizeové byli posedlí slrachem z vněj
šiho. rituá]ního znečjštěnÍ' Jejich náboŽelsŇí by]o
tbmální. založené na sl.ntcích' snďili se ''dě]at vě.
r i " .  Jet(:e r  5naz \eLr k n in-u.  Ob[c i je i i lb  nrbo
Zen\l\. narub}' l'd]Ž proh]ďU]é: ,,N;c, co /\e'rfi
vchii do č1ověka. nemůže ho znesvětit' poněvadŽ
rnL oerchti do srdlc. 

"le do bricni... Co rychi/
/ Člo\ě\a |o ho z]re\ŤUie 7 fuEá 'o i/, ,? Lid.kého
snlce lycházejí zlé myšlenky, smilství, ioupeŽ,e, vrl
dy' cizo]ožství, chamtivost' zlovolnost. ]e.t. b€ruzd.
nost' závistiÚ poh1ď' Utáž,L]. nadubsr opováž]i
\oi|' všecbno |o|o /e rychá7| / Íu"ra a /ne|vecLje
člověka'.. (Mk 7,18.23) Vnější. fyzickí' kultickÍ
nečistok není snrrte]ná' ďe ýTithlí nečistota dokáže
zabí]et a duchovně opravdově znďišlovat' Nejvíce
Zá]eŽí na ŽivotnÍn postoji.

JeŽíš volá k náboženství srdce. Nejpodstatnější
v ž\o'ě 0efu 1l' co c|ovek jiIrieba./eje Io dU|el]-e' d
ko1i však prvořadé)' nýblž to' coje vjeho sÍdci' Jeho
vlastnÍ nys]' nikoli obsah jeho žďndku, ie opravd-
v)m nehelpďUÍ n.|o\eLd' Hh( h pochJ,,' /. |o\é
kJ Ýmomébo'  /  |eho n i !Ía a ne / jehookolr '  \e/J|eZl
tolik na dÍultu jíd]a' jako na vzt3lllu k němu' Toto prar
du JeŽíš vysvětluje. Nehovoří tu o fyáckérn či ituál
níln znečištění- N€tvldí' ž€ č]ověk může jís! (a pit)
.''roli\' Iy/ick] nám mobou né|.Iete '.nec;'|c. vécl
uškoď| nebn doLonce /'oiiČini| trď| 'nÚl 'ndpl jc
do\J|e p]od) ncbo houb) c; *'ene poraýinJ) |o
vŠak není Předmětem Jeášova rozhovoru' IGisfuJ
Í uví naopak o nďislotě morájní či duchoní' kierá
má svůj původ v n:tšen myšlenl' z1o, hřích se roú

ó

\ Ýdci' ! m\'li .|ovďa' Prclo \h|ecnym oeb€,,P
člrn pro č]ověk!je necjstd mysl a nďiste srdc€'

Jak máIne Íozuněi yýroku, kterýje v českem eku.
me ckém překladu přeložen oblaúem,,Ták problásil
vŠecluy pokrmy za čisté..? (Ntk 7. l9b) Tbko totiž G
to místo překládají mnozí moderÍú pŤekladátelé'
ovŠem aby io moh]i uděla! mnsí originá].í řecký 1ext
..kathaÍizó! panta ta b.ómata.. dop]nit á pozněnit.
Ta|o řeťl3 véa do(o'J piť|o/ena /fu: .'o(iifujic
viďhny po(m\'. \eíohodn) |e |edJ lgaIck) piF
ktad '.čistěci všeliké pokmy.. nebo iext pod čarou
v českem ekunenickém překladu .'TÍt se očišfují
všechny pokmy..' i kdyŽ je v něrn pŤidíno slůvko
'.l't..' Aby se řecký text dal přeloát ,,Tď prolrlásil
všechly poknny za čisté.., rnusí sé v něm provést !r
io úpÍavy| (1) celé souvěÍ se mnsí Lkončit za slovem
.'llnůj.,' (2) musí Sc přidnt s]ovo ,.t2-kto.., (3) Inusí se
/|.ěni' v}/nú .|o\ a .'oci(|'U||c. 'colje v re.!né I'n.
tomné pJrticipiuÍt) a 'prolrlásít za čisté..a (4) musí
\e /n ěni předchÚllci podmel '|o Jmena ,e jim
ne\Lde obrá/né v]jadíeoy ploc$ |fu\e[ L',\en.|
vcháá.'' do bficha a jde do hnoje,,l. nýbÍž ]ežíš ze z.ý
čálku 18' veÍše). To jsou poměmě ve]té zrísalry do
bibtického textu' kteÍé modemí přek]adatelé provádě.
Jí' aby uvedený \.irok dalj do souladu se svou teolo

s iím souvisí i otázká, kdo vlastně 1uto větu pro'
nesl. v případě překladu .'Tátto prolr]ásil všechny
poknny za čisté.. by se jednálo o iysvědující po
znánrku evangelisty Marka, niko]i o součást Kdsto.
va výÍoku, Vykladáči se přou o spÍávné pochoperú
Ioholo Ie\|u '  P 'o|eso- Pok ' 'ný \e svem lnmenLir l
k  p\Jngel iu MrkJ zasrdva modemi p ie Jdd.  i  t r )  /
třipouští dnrhou Ínožnou variantu:,'havděpodobně
ie TU. im €  cb.pJ| Uk '  id l  |o.UnJ.| j  ek lmefuc|)
překlad: lnt (tj' Svým vysvět]enín) oč1stil JeŽ$
všechny pokmy''' Chápat je jato ironické pokačo-
vání Jeášovy přímé řeči ve smyslu: tak se >očištu.
jí<( vŠechny pokmy' je předevšíÍn z gramarických
dú\odů ncpru\déDodobne' .  b/nam-ry ho 'á .d.|q
no\o,/á}'on|\ Hennnn fudde'bo' V\ď jedn./nJcne
píše: ''Někteří autoři překládají Mk 7,] 9b >Tat pro
hlds i l  v řechn) poknDy /J .h|e. .  avsď td ln. , i 'U,
Iočišiujíc] se musí vzÍt .iako pohačovjni ť&Poř.!
s',lal tven rychází]' Proces trávení je současně očiš

PŤel.lad ..l.ak 5e oc|(iuji \šecbn) poLmy. nefu
\ |o/pofu se \|dola}omrm učen|m o cis|em |r ne'
čis|em b evangeLi{Ie Mllou. d Mare|. JJou \ |on|
pipddě \ hamonij' qrsď JI kdy'Z prijmen.e Toder.
ní překlady. nedostanerne se' pol.ud jde o učení
o čistém a nečistémjíďe. při výkladu do Ízkých, pro-
toŽe souvislost tohoto výÍoku se nedá přelÍédnout'
reho ,?aměr |e jedno/nd.ný' \|c / loho' co ptjchJi

tčW, ,0/9,



z\!ějšku. člověkaducho\Ťě neposkvňuje' Znečištu
je ho jen to. co je ulnitř. Ježíš jasně mlrNí pmti ku]
uct.emU. vněj(|mU meč|š|ěn|'  Ikdvž |o nelnJJŤrena.
žť b) b)|píoti /dravofium principŮm.jakjm je např'
Um)an rUIUU piedJ|d|en. MáJLotl po/ndn*u tJ
cbom pdt měti chápat v€ smyslu: .'Tak Ježíš pmblásil
všechny pokrmy za (ku]trcky) čiíé'.. PokÍn sám nc
můŽe po'lŠmil 7nďi"ril mL'e jen reiptjq} v/|lh
k němu' Kristus nehovoí o jídte jáko t*ovém' 'r]e
o {'j'obu jedcfu. \ovo7ákonrt R' A|dr co|( le v}
uadu \4arl'o\ a e\Jlgelid p|še. že Jež|io\o uieru je
o ElřeÚo přmo pro|i rab|n\Leml učefu' )e pro kdžde
zncčišiění musí být vnější zdroj' Pro KíísLa však
,'zdřoj nečistoty nebyl vnějŠí' ale by] uvníÉ človělú.
\4el| |én|U Ieo|ots|em erbtu]e \ euvj pfupá\|. Ial ].
ko nezi dvěnra pohledy na hřích...

co poskvmilo (udělalo nečistým) Adama .l Evu
v újíl Vlastní zakízané ovocc? Nikoli' i když bylo
zalnizárré (nečisté). Znesvěri] je jejich nedůvěřiÚ pG
stoj vtči Bohu. jejich nespráv'ý
vÍan k tomu' co řek] Hospodin'
To nezDam€ná' Že moh1ijíst zaká
zané ovoce. vždý měii bý lolíl.
ně poslušií' Vnější činje vždy vý
s]edkem \'nitř1ího postoje- Je to
ovoce srdce' NeÍú to nďisté jíďo'
co způsobuje' Žeje č]ověk nečisý.
ale je to jeho vztáh' jeho postoj

Kristus jasně roší rii]á]ní ne'
čistotu' kte.á yycházi z ýěci'
Pravá nďistota \Tchází ze sdce'

Uád PJv|o\a vríok! /ix: .'''' ruc neru p']6kměnť
(znečištěné) samo v sobě'.'..

la]q pÍob|dm Pa!e] \e 5L.u|eČnosu \ R |4 řď|"
NejednáIo se zde o naso nďistých zvířát, ďe o Ináso
č|s|ych 7v'ířal kria byja pod]e před'lá\ někerv' h \ě
ř  c 'ch /neči<tř f i . | )kem '  Ínoďami nebo. .ečFr}mi
Zvřaty (která byla v pohansl.ých kultech také oběto
vána modl'n)' Pave] netwdí' že Žádné jídlo není ne.
čisle (akathnftos)' P1še' že Žádné jídlo neni ''posk\'r-
nčné.. (}o'nos)' í' ,,nečištěné kontakten s rcčistýn
/\ |iir} Pa\e| Laho odmIlb jUdJ'tc|' j pmcIp /neL iš
ění sryken s nodlami' a nikoli zá}ony o čisté a ne
čis1é sravě' (o Pavlově učení na tl]to téňa by oYšem
bylo nutné pojednat mnohe obšírněji, neŽ je v noŽ.
nostech tohoto č]ánku-)

v Novém Zíkoně Demáme Žádné svědectví o tom.
)e o) KnýJ \oL obéL] na křži  aÚ(||  /áton) o č;Ýé
a nťJi ' Ie ' | |J\é'  P| ' 'íť'"I  To}o| 'ke uďveí l|}
v Chicagu Jonn J' Kilga, en ve svém čiá!kr'1 ''všec]rno

V Novém zókoně
nemtime žddné

syědectví o tom, že by
Kristus svou obětí nc]

kříži ztušil zrikony
o čisté a nečisÍé strayě.

,]ídlo je čisté'. t.!Ťdí' že .Íejprostší
předpok]ad' Že JeŽíŠ.'' pímo a ex
plicitně zrušjl lučení Lv 1] o čis
tóm a nečistán]' neni opodstatně.
ný.,' Na základě textů' které jsme
proš]i. se můžerne s tímto jeho vý
rokem ztotoŽnit (i když o! sáln se
snáŽí nďézt ďespoň nějaké nepří.
mé zdůvodně!í pro vŠeobe.ně při
jínaný názo! že v novozákonní
době již neni třeba se dťet předpi.
sů z Lv 1r)' skutďně neexistují
Žádné tmlogické dflvody. pro ke

Nespr]t ný \ /,Lnh L Bohu posh mule' Hrich je \e.!e
NJ '| ' | |ě náfu<en) \/|J  I  BonL JP i ' i  lahoposou\á
myšleni zákoníhl a faIizeů z kultického zajeÍ k po
.bopcÍÚ pUdsIáIy:  / l J .  JU(hUFi  /nečiněnI po.  hJ i
z nesprlÍvného myšlení' z nesprávnébo vztabu' z na.
n|ienéhu oo{oie' Tn' l'de je ne.|'J\ ná ž.\ o'nI ori.
enIa' e' ie |3l' i ne"|rj\ nj pbe a ne!]rv'eny ži\ o|'

..Nic není nečisté samo v sobě.. (Ř 14.'t4)
Pav]ovo učení o čistén a nečistém je v naprostóm

souladu s JeŽíšovýni postoji' sÚn ýÍokem
ý R |4 ']1 . 'V|m aFem | řes\ěďen \  Panl  režůi '  ž|
nic není nďis.é samo v sobě' ďe !omu, kdo něco po
|Jdd. /d neč|'lť.]e Io neči"Ie. P'|\ť' .ep''jEjei' hJi'fu
a nepopÍá plamost staJozákonních předpisů o 'ozlišo'
\ i ru me/ i  či .qm a nďi . rym / l řary '  Kd) '  ň}a '  ŽP
ni l '  ret;  nď iné 'b| lu o .obě.  nepoLá!á 5 lo\o ak l
ldřos (.Ilečisté..) jak je nespráně uvedeno v čes.
kém ekume'ickém překladu i v Bibli kalické'. nýbrŽ
sjovo lo ino '  í .JícsVáenÍ. ' '  . 'pÚ|né||e ' . ' ' 'obe. .
re.'l. PoUiv] ZJe |fu) 'tr|n\ '|nnit jďo e\angeLisle
MatouŠ' Marek a Lukáš' pisatei sk ]0' správný pře.
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ré bychonr se měli vzdát rozlišování mezi čjstou a ne
čistou stravou. Bůnje 'š stvďitet a zákony o čisrych
a neústých zvířatech nespadají do krtegode cer€mo.
n.á..Uch ZÁonů'pm|ože oeobsdhuj I ceíemod a]í] př.
ky očišťování. nečistotá zvíaljc přřozen.i a trválá' ty
lo Zakony neo.('u]| ob|me n" lÝ.|" á]{|.'h puJ
tekje jcštč před MojŽíšen'

Apoilo] PeLr ndbada Včř|c| k po\]L:nemu nd'ledo.
v ' |1 Kn\|L '  lL lo *oL \)/\u lů\odňu]e p inol  c i .
ra,rL\  11.45.  \)ro l , .  ket  u/Jvra BoZr poLraeDr
o čis le a neč|s|e. l |avč (|) '  \  !čnť 'e bovoň o * '  |o.
l : .JJIo ooJun|. ďli ||edej e 'e olanova. Žádo\LÍli'
ke|. vfu o\ladaly před |-ol \ době vď| ne\ědomo\L:
a]e.jakoje svatý ten' kt,ery vás povolď. bL]díc i vy sva
tí v celém způsobu života' Vžd}i je psáno: >Svatí
budte' neboÍ.jájsen Svatý.<. (1 ft 1.i4'16)

r'ristus je nejen nďím slvoňte]em, ale i nďim
Vykupite]em' Itoto ís PaÝel na základě celé teo]ogle
jíďa (což je součási nnohem šiŇí teo]ogie stvoření)
try l}!á 'Á i  ted) j || ,c  čip i je|c č'  (okol  ]| 'ehu dé|J e '
všecko čjnt]c k s]ávě Boži'. (] K ]0'3])

ThDa Ií] \fo,l.a]
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