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23. 10. 2022 – Úplnej blázen 
 
1. čtení: Ez 4 
 
Píseň: NEZ585 – Přijď již, přijď Duchu stvořiteli 

 
Základ kázání: Ez 37, 1-14 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 
pokud Jeremiáš přinášel slova bláznivá a šílená, pak Ezechiel na 

první pohled patří rovnou do blázince. Jeremiáš zvěstoval Božímu 
lidu, že se nepřátelské babylonské armádě, která obléhala Jeruzalém, 
měli Israelci dobrovolně vzdát. Zvěstoval vítězství prohrou, vítězství 
obětí („victor quia victima“ – církevní otec Augustin). Ezechiel už 
přináší naprosté šílenství ročního válení se po zemi. Vaření jídla na 
výkalech. Spojujících se kostlivců. Života po smrti. Života zevnitř 
hrobu. 

Tedy opět velice novozákonně. I v Novém Zákoně najdeme 
podobně jadrná až vulgární vyjádření. Jako i na jiných místech 
Starého Zákona. Ale jen kniha proroka Ezechiela má tu výsadu, že mu 
je jeho jadrnost ponechána. A to jeho kniha obsahuje kromě 
očividných vulgarit také vyloženě pornografické oddíly. 

Už v tom všem by měla být nápadná svatost, transcendence, 
podivnost a zvláštnost Ezechiele i mezi těmi již tak odlišnými, 
svatými, podivnými biblickými proroky. I kanonické přepisy 
Ezechielových slov jsou opakovaně sprosté, vulgární, nevhodné. 
Nehodící se do kostela a synagogy, k náboženství. K tomu, jak realitu 
světa uchopují i církve a náboženství. Hlavní přece je, že v kostele 
„nikdo nemluví sprostě.“ Ačkoli v Bibli se mluví a píše sprostě 
opakovaně a znovu – i v Novém Zákoně. 

To je dvojnásobná škoda proto, že umělá naškrobenost, běžná i 
pro křesťanské obřady a bohoslužby, není biblická. Bible naopak 
formuluje opakovaně od podlahy, s prořízlou pusou, zemitě, ironicky, 
sprostě. Což je vlastně logické: Aby byla srozumitelná pro všechny 
vrstvy lidské společnosti! A ještě dál: Aby byla zřetelně blízká i těm 
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nejnižším vrstvám lidské společnosti. Nejen obsahem, ale i formou. 
Nejen formou, ale i obsahem. 

Tuto blízkost zejména nejnižším vrstvám společnosti 
křesťanské církve v mnoha ohledech ztratily. Zejména církve 
evangelické. Které jsou, bohužel, v praxi takřka výhradně pro střední 
a vyšší vrstvy. Ačkoli Bible i Bůh i Ježíš i Ezechiel se v první řadě 
obracejí k těm nejnižším. K těm vulgárním – vždyť latinské „vulgus“ 
znamená prostě „prostý lid.“ Proto se tak jmenuje druhý nejstarší 
latinský překlad Bible Vulgata – byl zamýšlen pro běžný, prostý lid. 
Jako je i celá Bible. I Hospodinova zvěst. Alespoň v původních 
jazycích. Překlady se za tuto „vulgárnost“ Bible v obou smyslech 
slova opakovaně stydí. Nakonec mnoha křesťanům vadí, když někdo 
utrousí trochu jadrnější slůvko – tak je přece nemůžeme nechávat 
v Bibli, i když tam opakovaně a znovu jsou! 

Což také dobře vysvětluje, proč křesťané Ezechiele, tj. 
posledního z tzv. Velkých proroků, v podstatě nečtou. Slova Izaiáše a 
Jeremjáše ještě občas slýcháme – i kázání na ně. Ačkoli maličkato. Na 
Ezechiele však podstatě vůbec. Vždyť je sprostý. Jeho vidění jsou 
šílená a nesrozumitelná. Válí se po zemi a vaří si na výkalech. A 
oživuje desetiletí vysušené kostry způsobem, který by i dnes vydal na 
kvalitní horor. 

Čímž se však křesťané připravují o mnohé, co prostě do kánonu 
Božího slova patří. Tak si snadno vysekáváme, co z Písem si do života 
pustíme a co ne. Co z Božího slova si do života a církve pustíme a co 
ne. A tak co z reality a pravdy světa si necháme líbit. A co necháme 
stranou – jakoby to zúžením vlastní perspektivy přestalo existovat. 
Což činí běžně pohané: Vše, co se vzpírá navyklé tradici a nabourává 
obvyklou představu slušnosti, dobru a zbožnosti, odsuňme. Vše (a 
každého), co se nehodí a nabourává naši představu o světě, církvi, 
sboru, Bohu, sobě samém, dělejme, že neexistuje. 

Přitom právě proroci usilovali opakovně o opak: Rozvířit ty 
zatuchlé, sebenaškrobenější bažiny lidských zvyků a tradic světských 
i náboženských. Rodinných i osobních. Vykolejit lidské představy o 
tom, co je zbožné a správné a co ne. Co je slušné a co ne. Co do 
náboženství a života patří a co ne. „Bůh přece o lejnech nemůže 
mluvit!“ 
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A hle, opak je pravdou! Slova, která drtivá většina křesťanů 
považuje za nevhodná, neslušná a nepatřící ani na bohoslužby ani do 
Bible, užívá a vyslovuje opakovaně sám Hospodin. Vždyť naše názory 
mohutně podporuje překladatelské tradice, která si myslí totéž a 
skrývá většinu jadrností, vulgarit, zemitosti biblických knih. 

Ezechiel je v tom všem pak extra příkladem. Slovem i činem. 
Ezechiel přijal vulgární a sprostá Boží slova. A vyškrábal si Jeruzalém 
z cihly. Déle než rok u tohoto symbolu ležel na boku. Jedl pořád 
dokola to samé. Upečené na výkalech. Před očima Israelců. 

Kteří se ani tímto pohnout nedali. Ezechiel působil také ještě 
v době před pádem Jeruzaléma. Jeremiáš nebyl jediný, kdo tváří 
v tvář Babylóňanům volal k pokání a obrácení se k Hospodinu. Ale 
tzv. Boží věrní se pohnout nedali ani Ezechielovými činy, ze kterých 
očividně nemohl nic mít. Které mohl dělat jedině a pro dobro někoho 
jiného. Do kterých se ani jemu samotnému moc nechtělo. 

Ale Božímu lidu to bylo jedno. Možná je Ezechielova naturálnost 
dokonce odrazovala. Jak by něco tak nechutného a nevhodného 
mohlo být od Hospodina? 

Ačkoli jsou mnohá Ezechielova slova velmi podobná slovům 
Jeremiáše i Izaiáše. Ezechiel také vytrvale zvěstuje naději záchrany. 
Také přináší slovo o Božím konečném vítězství. Také zvěstuje, že 
„nakonec to dobře dopadne.“ „Jen“ holt před tím (skoro) všichni 
z Božího lidu zemřou. A kosti Božího lidu převelice vyschnou. 

Ale pak si je z hrobů Hospodin povolá. Obživí. Probudí svým 
Duchem. To přece zase není moc vzdáleno novozákonní zvěsti 
Kristova vzkříšení a jeho prázdného hrobu! Ezechielova vidění 
zatuchlých bažin Božího lidu jsou stejně krásná a stejně aktuální. 
Stejně jako jeho vidění nového chrámu – opět ne nepodobně Novému 
Zákonu, protože Zjevení Janovu. 

Ale musí to být takovouhle formou? Nemůže si ten Ezechiel, ten 
Bůh, vybrat formu, kterou mu my schválíme? Na kterou jsme zvyklí? 
Která není tak vulgární, tak lidová, tak sprostá? To musí už i Bůh 
mluvit sprostě? 

Zvěst Boží je v tom však zcela jiná: Tak hluboko je Bůh ochoten 
se snížit a ponížit pro záchranu lidí, pro záchranu svého lidu. Ve své 
nekonečné transcendenci a absolutní svatosti klidně říká Ezechielovy 
slova, která přece nesmíme v kostele vůbec říkat! Tak jiný a svatý je 
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Bůh. Tak málo má biblická svatost společného s lidskou morálkou a 
slušností. Tak jiný, svatý je také Ezechiel. 

Protože tohle všechno i další byl ochoten snášet. Dělat a říkat. 
Pro záchranu ostatních. Pro spásu ostatních. Stejně jako byl ochoten 
snášet znechucené pohledy i slova těch, kteří se ani dnešními 
Ezechielovými činy vykolejit nenechali. Opět velmi, velmi podobně 
bude jednat o asi šestset let později také Ježíš. 

Protože tak hluboko a daleko sahá oběť Boží pro záchranu 
člověka. K takové svatosti zve Bůh – která nedá vůbec na ducha doby 
ani jiné duchy. Protože dává jen na Ducha Božího. Který jediný dává 
život. Který někdy mluví sprostě jako dlaždič. Jako to udělá také 
apoštol Pavel. 

Tak se nechme Ezechielem i Hospodinem vykolejit. Alespoň 
trochu. Formálně i obsahově. Abychom byli jako prvotní křesťané i 
starozákonní proroci i praotcové pro záchranu bližních. Pro 
požehnání a dobro bližním. Abychom byli v první řadě nositeli Boží 
milosti pro ty nejspodnější, nejlidovější, nejvulgárnější – a také 
nejpočetnější – ve společnosti. 

Dejme se vyvést Božím Duchem z hrobu nejen osobního, ale 
také společenského. Z představy, že církev a kostel jsou jen pro 
slušné, spravedlivé. Vždyť i Ježíš opakovně říkal pravý opak. Také 
proto, že slušní, spravedliví a hodní lidé – souzeno Božíma očima – 
prostě nejsou. Proto Ježíš přišel pozvat úplně všechny, když přišel 
pozvat „hříšníky, ne spravedlivé.“ 

Stejně jako Hospodin. Stejně jako Ezechiel. Který zcela odložil 
svou rituální čistotu a jedl i nečisté a odporné. Sestupoval do špíny 
hříchu lidského světa. Pro záchranu lidí. Pro záchranu ostatních. To 
je Boží svatost! 

Amen. 
 
Píseň: NEZ604 – Soudce všeho světa Bože 


