VEGETARIÁNSTVÍ V NÁBOŽENSTVÍ
BAHAJSKÁ VÍRA

Pokud jde o jedení masa zvířat a úplného zřeknutí se ho, vězte
s jistotou, že na počátku stvoření Bůh určil jídlo každé živé
bytosti a jíst v rozporu s tímto rozhodnutím není dovolené.

~ Výběr z bahajských spisů o vybraných aspektech zdraví a léčení, strany 7-8

CAO DAI

…Nejdůležitější věcí je přestat zabíjet… protože zvířata mají
také duši a rozumějí jako lidé… KDYŽ JE ZABIJEME
A JÍME, POTOM VŮČI NIM MÁME KRVAVÝ DLUH.

~ Učení světců o dodržování deseti přikázání
~ Zdržet se od zabíjení, část 2

KONFUCIONISMUS

„Každý člověk má mysl, která nesnese pohled na utrpení
jiných. Ušlechtilý člověk, který vidí zvířata naživu, nedokáže
snést pohled na to, jak umírají, a poslouchat jejich smrtelné
nářky, NEDOKÁŽE SNÉST TO, ABY JEDL JEJICH MASO.

nevědomým a nepřátelským uchýlením se k zabíjení zvířat
kvůli jídlu… uvrhnou na sebe prokletí, které je zhoubné pro
oba, pro matku i pro dítě.“
~ Ksitigarbha Sútra, kapitola 8

„Buďte opatrní během dnů bezprostředně po něčí smrti,
nezabíjejte, neutrácejte domácí zvířata ani nevytvářejte
špatnou karmu tím, že budete uctívat nebo nabízet oběti
démonům a božstvům… protože takové zabíjení a porážení
zvířat, takové uctívání nebo takové nabízení obětí NEBUDE
MÍT VŮBEC ŽÁDNOU SÍLU PROSPĚT MRTVÉMU, ALE
DOKONCE PŘINESE VÍCE HŘÍŠNÉ KARMY KE
STÁVAJÍCÍ KARMĚ (odplatě), JEŠTĚ JI PROHLOUBÍ
A UČINÍ VÁŽNĚJŠÍ. …a tím, ODDÁLÍ JEHO
ZNOVUZROZENÍ DO DOBRÝCH OKOLNOSTÍ.“

~ Ksitigarbha Sútra, kapitola 7

KŘESŤANSTVÍ

Maso pro žaludek a žaludek pro maso: ale Bůh zničí obojí i je.

~ Mencius, Král Hui z Liangu, kapitola 4

HINDUISMUS

„Protože nedokážete přivést zabitá zvířata zpět k životu, jste
zodpovědní za jejich zabití. Proto půjdete do pekla, není žádný
způsob pro vaše osvobození.“
~ Adi-lila, kapitola 17, verše 159-165

„Ten, kdo touží zvětšit svoje vlastní maso jedením masa
jiných tvorů, narodí-li se do jakéhokoli druhu, bude žít
v utrpení.“

~ Mahabharata, Anu. 115.47.FS, strana 90

~ 1. List Korintským 6:13, Svatá Bible

„A ještě když měli maso mezi zuby, dříve než ho požvýkali,
vzplanul vůči lidu Pánův hněv a Pán zasáhl lid velmi velkou
ranou.“
~ Kniha Numeri 11:33, Svatá Bible

ESEJOVÉ

Přišel jsem ukončit oběti a krvavé hody, a když nezastavíte
OBĚTOVÁNÍ A JEDENÍ MASA A KRVE, hněv Boží se
před vámi nezastaví.
~ Evangelium Svaté dvanáctky

JUDAISMUS

Kdyby nějaký člověk z domu Izraele anebo cizinec, který se
mezi vámi zdržuje, jakýmkoliv způsobem jedl krev*,
OBRÁTÍM SVOJI TVÁŘ PROTI TAKOVÉMU ČLOVĚKU,
KTERÝ JEDL KREV, * a vytrhnu ho z jeho lidu.
*krev ve významu „maso“

~ Leviticus 17:10, Svatá Bible

ISLÁM

ALÁH NEPROKÁŽE MILOST NIKOMU KROMĚ TĚCH,
KTEŘÍ PROKAZUJÍ MILOST JINÝM TVORŮM.
Nedovolte svým žaludkům, aby se stali hroby zvířat!
~ Prorok Mohamed, Sbírka Hadith

TAOISMUS

Nechoďte do hor chytat ptáky do klecí ani do vod otrávit ryby.
Nezabíjejte voly, kteří ořou vaše pole.

~ Traktát o pokojné cestě

DŽINISMUS

Skutečný mnich by neměl PŘIJMOUT TAKOVÉ JÍDLO
A NÁPOJ, které byly zvláště připraveny pro něho A JE
V NICH OBSAŽENÉ VRAŽDĚNÍ ŽIVÝCH BYTOSTÍ.

ZOROASTRIANISMUS

Tyto rostliny já, Ahura Mazda (Bůh), snáším na zem, aby
přinášely jídlo oddaným a krmení užitečným kravám.
~ Vesta, Venidal Fargard 5-20

BUDDHISMUS

… VEŠKERÉ MASO, KTERÉ ŽIVÉ BYTOSTI SNĚDÍ, JE
Z JEJICH VLASTNÍCH PŘÍBUZNÝCH.

~ Lankavatara Sútra (Triplicata č. 671)

„Také, když se narodí dítě, nezabíjejte žádná zvířata, abyste
nakrmili matku masitými lahůdkami, a nesvolávejte příbuzné,
aby pili alkohol nebo jedli maso…, protože v obtížných
dobách porodu tam bývá nespočet zlých démonů, příšer, zlých
skřítků, kteří chtějí konzumovat páchnoucí krev…

~ Sutrakritanga

SIKHISMUS

Smrtelníci, kteří konzumují marihuanu, maso a víno, nezáleží
na tom, jaké poutě, půsty a rituály provádějí, všichni půjdou
do pekla.
~ Guru Granth Sahib, strana 1377

TIBETSKÝ BUDDHISMUS

Obětovat božstvům maso získané zabitím živých bytostí,
je jako obětovat matce maso jejího vlastního dítěte a to je
bolestné selhání.
~ Nejvyšší cesta žáka: pravidla Gurua,
~ Třináct těžkých selhání, Velký Guru Gampopa

„Všichni vědí, že vegetariánská strava je dobrá pro zdraví a pro záchranu planety. Oni budou
probouzet svou vlastní, velkou, soucitnou, láskyplnou podstatu. Potom se jejich úroveň vědomí
automaticky pozvedne. Budou chápat více, než kdy chápali. A budou blíže k Nebi, než jsou
nyní.“
~ současně žijící, plně osvícená Mistryně ~
Videokonference s centrem v Sydney, Austrálie – 17. srpen 2008
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