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Jako pták vyplašený z hnízda je muž, který prchá ze svého místa.   
 

Ž 143,8 Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám 
jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. 
9 Vysvoboď mě od nepřátel, Hospodine, u tebe si hledám úkryt. 
10 Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi! 
 
Ž 36,8 Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé se utíkají do stínu tvých křídel. 
9 Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu, z potoka svých rozkoší jim napít dáváš. 
10 U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. 
11 Uchovej své milosrdenství těm, kdo tě znají, a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce. 
 
 
 
Př 27,8 Jako pták vyplašený z hnízda je muž, který prchá ze svého místa. 
 

Viděli jste někdy něco takového? Muže, ženu kteří prchají ze svého místa? 
Dnes bychom to možná vyjádřili slovy: útěk z místa činu… 
• řidič, který srazil cyklistu a ujel z místa nehody 
• kluk, který se nechal na diskotéce vyprovokovat k rvačce a utekl, když zranil svého kamaráda 
• muž, který v afektu křičel na svou ženu, uhodil ji a teď utíká z domova 
• žena, která pomlouvala svou kamarádku a nevšimla si, že jí tato žena slyší 
• člověk přistižený při lži, podvodu, krádeži 
• kluk, který rozbil okno 
 

Někdy je to dramatický útěk, jindy to může být  komická situace: 
Praha, Korunovační ulice, 7 hodin ráno, začíná zácpa…  Muž venčí psa, pejsek udělá hromádku 
na chodníku,kousek od vchodu do jednoho z domů. Muž se rozhlédl na všechny strany a když 
viděl že tam nikdo není tak rychle utekl z místu činu… V okolí nebyl nikdo až na nás, kteří jsme 
seděli v autech v zácpě… 
 
Co mají tito lidé společného? 
Udělali něco, co není správné. Ví to, stydí se, je jim trapně, bojí se důsledků a tak utíkají. 
Ale kam? Může člověk „prchnout ze svého místa“, utéct z místa činu, a pak dál spokojeně žít svůj 
život?  
Ve sdělovacích prostředcích se stále přetřásá případ pana Radovana Krejčíře, který je v současné 
době v Jihoafrické republice. Česká justice usiluje o jeho vydání do ČR, aby ho soudila za jeho 
podvody… Může takovýto člověk dál spokojeně žít svůj život, nebo se stává psancem, který jinde 
nenajde klid? 
 
V Bibli je mnoho příběhů o lidech, kteří takto utíkali. 
• Adam, který se schovává před Hospodinem, když s Evou zhřešili 
• Jákob, který utíká z domova, protože podvedl svého otce a okradl bratra 
• Jonáš, který utíká před úkolem, který mu Bůh dal 
• Mojžíš, který utíká před faraónem, když zabyl Egypťana 
 
Příběh Mojžíše 

Ex 2,11 V oněch dnech, když Mojžíš dospěl, vyšel ke svým bratřím a viděl jejich robotu. 
Spatřil nějakého Egypťana, jak ubíjí Hebreje, jednoho z jeho bratří. 
12 Rozhlédl se na všechny strany, a když viděl, že tam nikdo není, ubil Egypťana a zahrabal 
do písku. 
13 Když vyšel druhého dne, spatřil dva Hebreje, jak se rvali. Řekl tomu, který nebyl v právu: 
"Proč chceš ubít svého druha?" 
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14 Ohradil se: "Kdo tě ustanovil nad námi za velitele a soudce? Máš v úmyslu mě zavraždit, 
jako jsi zavraždil toho Egypťana?" Mojžíš se ulekl a řekl si: "Jistě se o věci už ví!" 
15 Farao o tom vskutku uslyšel a chtěl dát Mojžíše zavraždit. Ale Mojžíš před faraónem 

uprchl a usadil se v midjánské zemi; posadil se u studny. 
 

 

Mojžíš ačkoliv je na dvoře faraóna, v srdci se cítí Hebrejem. Je mladý, a každý mladý člověk se 
citlivý na nespravedlnost. Proto když vidí Egypťana jak bije (ubijí) jednoho z Hebrejů, rozzlobí se 
a rozhodne se vzít spravedlnost do svých rukou. Je si vědom toho, že nejedná správě, proto se 
rozhlíží, jestli není nikdo kolem… A když zjistí, že nejsou svědci, tohoto násilníka - Egypťana 
zabije a zahrabe jeho tělo do písku, aby zakryl všechny stopy. 
Druhý den uvidí dva Hebrejce, jak se rvou. Chce je usmířit, ale místo toho se na něj jeden z nich 
oboří se slovy: chceš mne zabít, jako jsi včera zabil Egypťana? 
Mojžíšovi došlo, že se o jeho činu ví. Uvědomil si, že jestliže to ví tento Hebrejec, ví to jistě i 
Faraón a jemu jde o život. A tak se rozhodl utéct. Čteme, že utekl a usadil se v Midjánské poušti, 
stal se pastevcem. Oženil se, narodili se mu dva syni.  Žije na první pohled spokojený život.  
Otázkou je, zda jeho útěk byl pouze před faraónem, nebo zda utekl i před Bohem? 
 

Mojžíš věřil tomu, že ho Hospodin zachránil proto, aby vysvobodil Izrael, který v Egyptě otročil. 
Proto se zastal Hebreje, proto ubil Egypťana, proto chtěl rozsoudit své bratry, když se mezi sebou 
rvali… 
Ale vše se mu vymklo z rukou, místo vysvoboditele je z něj vyhnanec. Nevíme, ale můžeme si 
domyslet, kolikrát za těch 40 let na Midjánské poušti přemýšlel o tom, jak vše pokazil. Kolikrát 
stál pod hvězdným nebem, díval se vzhůru a říkal si: „Kde jsi Hospodine? Copak nevidíš utrpení 
svého lidu, neslyšíš jeho nářek, neznáš jeho bolesti?“ 
Chtěl jsem jim pomoci, ale podívej jak to dopadlo. A Ty jsi nezasáhl. Musel jsem utéct a svůj život 
jsem promarnil. 
 
Utíkal Mojžíš jen pře Faraónem?  
Utíká muž ze svého místa jen proto, že něco v životě nezvládnul, nebo je to něco hlubšího? 
Vždyť mnoho věcí se dá uvést do pořádku! Hromádka od psa se dá sebrat, rozbité okno se dá 
zasklít, za ošklivé slovo se dá omluvit, křivda se může napravit… 
 
Když Bible hovoří o muži, který prchá ze svého místa, má tím na mysli obraz duše. Duše, která 
utíká z místa na místo, ale nenachází klid. Touží po bezpečí, odpočinku, přijetí, odpuštění, touží po 
domově, ale nikde ho nemůže najít. Prožívá pocit marnosti, prázdnoty. Může se snažit tuto 
prázdnotu naplnit. Postavit dům, založit rodinu, vydělávat velké peníze, vybudovat si kariéru, 
může cestovat, užívat si zábavy ale tím vším svou duši nenaplní. 
David ve svém žalmu říká tato slova: 

 

Ž 62,2 Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. 
3 Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. 

 
I Mojžíš na poušti prožívá tuto prázdnotu. Až do okamžiku, kdy se setká s Bohem. 
Tehdy se jeho život změní. Přestává utíkat, jeho duše našla 
odpočinutí, domov v Bohu. Ano, 40 let chodí s Izraelským 
národem po poušti, mohli bychom říci, stal se kočovníkem, 
je stále bez domova,  ale jeho duše má domov.  
V Hospodinu. Jeho život má cíl.  
Nejen zaslíbenou zemi - Kanán, kam vede Izraelský národ, 
jeho duše vidí dál – nebe. Příbytek od Boha, věčný dům 
v nebesích. novou zemi a nové nebe, které připravil Bůh 
pro Ty, kteří ho milují. 

…nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž 
k neviditelnému. Viditelné je dočasné, 
neviditelné však věčné. Víme přece, že bude-
li stan našeho pozemského života stržen, čeká 
nás příbytek od Boha, věčný dům v 
nebesích, který nebyl zbudován rukama. 
2K 4,18-5,1 
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A Mojžíš nejen, že toto vyhlíží, ale on to již prožívá. Jak zpíváme v jedné písni: „Nebe je v srdci 
mém…“ Nebe, Bůh, odpočinutí, domov je v jeho srdci!  
Už není mužem, která prchá ze svého místa, ale je mužem, který našel domov v Hospodinu. 
 
Setkání s Bohem… tam se vše změnilo. U hořící keře, kde se mu Bůh představuje, odpouští mu, 
odpovídá na otázky, které Mojžíš nosil v srdci, zjevuje mu své jméno a dává mu životní úkol. 
U tohoto hořícího keře se Mojžíšův úděl změnil. Z muže, který prchá ze svého místa se stává muž, 
který našel v Bohu svůj domov. 
(Exodus 3. kapitola) 
 
 
 
Př 27,8 Jako pták vyplašený z hnízda je muž, který prchá ze svého místa. 
Víte jaký je rozdíl mezi zde popisovaným ptákem a člověkem? 
Pták ulétne, protože je vyplašený člověkem, nebo zvířetem, ulétl, protože měl strach, ale zase se ke 
svému hnízdu vrací… Pták neopouští své hnízdo dobrovolně! 
Člověk prchá ze svého místa sám.  
 
Co je to za sílu, která k tomu člověka vede? Je to hřích! Hřích nezávislosti. Pýcha. Touha zvládnou 
život sám, bez Boha. Jednotlivé hříchy, které na této cestě pak uděláme jsou jen důsledkem našeho 
rozhodnutí žít život bez Boha. 
Wilhelm Busch krásně řekl: „Vnitřní vyhoštěnost, samota, život bez domova to není neštěstí, nebo 
smůla, která člověka potkala. Je to vina!“ 
 
Pokud se cítím jak muž, který prchá ze svého místa, nemohu za to vinit, své okolí, rodiče, 
společnost, Boha, ale jen sám sebe.  
 

Vzpomínáte na marnotratného syna? Otče dej mi co mi patří a já jdu. Chci svůj život prožít sám. 
Chci být samostatný, chci si užít život, chci být nezávislý… 
Chvíli se mu dařilo, ale pak přišlo rozčarování. Jeho duše začala toužit po domově, po Otci. 
A této muž udělal to nejlepší, co mohl. Nejdůležitější a nejmoudřejší rozhodnutí svého života: 
rozhodl se vrátit domů. I kdyby se měl stát tím posledním v domě svého Otce! 

L 15,21 Syn mu řekl: 'Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se 
tvým synem.' 

 

A Otec ho přijal. Nevyčítá mu jeho hříchy, ale odpouští mu, přijímá ho za syna, obdarovává, a 
vrací mu postavení, které svým odchodem ztratil. 

L 15,22 Ale otec rozkázal svým služebníkům: 'Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte 
mu na ruku prsten a obuv na nohy. 
23 Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, 
24 protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.' 

 
 
Př 27,8 Jako pták vyplašený z hnízda je muž, který prchá ze svého místa. 
 
Náš život nemusí být stálým útěkem. Nemusíme být psanci, lidmi bez domova. Můžeme se vrátil 
domů. K Bohu. 
Pán Ježíš říká: 

Mt 11,28-30 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 

odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a 
naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." 
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Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste přetíženi, jestliže se cítíte vyčerpaní, osamocení, 
nemocní, bez domova a Ježíš Vám dá odpočinout.  
 

Jestliže Tvá duše touží po klidu, bezpečí, odpočinutí, pak je třeba tuto nabídku Pána Ježíše vzít 
vážně. Přijít k Ježíši, vrátit se domů, nechat se obejmout Bohem. 
 

A tato nabídka není jen pro Ty, kteří chodí životem bez Boha. Je i pro Ty, kteří Ježíši svůj život 
dali, ale do jejich života se opět vloudil hřích. Podlehli mu, selhali, zradili svého Pána, a jejich duši 
zahalil smutek. Ztratili radost, pokoj, mezi Ježíšem a mnou narostla zeď … 
Takový křesťan často vzpomíná: jaké to dřív bylo s Bohem krásné, ale dnes… 
David také prožíval takovou chvíli a popsal ji v žalmu 42: 
 

Ž 42,2 Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! 
3 Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? 
4 Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají: "Kde je tvůj Bůh?" 
5 Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, 
jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. 
6 Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu 
budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. 

 

Na Boha čekej, vrať se k Němu! 
 
 
David v Žalmu 84 popisuje vlaštovku, která přilétla do chrámu a tam u oltáře si postavila hnízdo. 
A tento obraz ho inspiruje k tomu, aby se i on vrátil k oltáři, do Boží blízkosti, protože to je to 
nejlepší místo pro náš život. 
 

Ž 84,2 Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů! 
3 Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc 
živému Bohu! 
4 Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata 
zde uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože! 
5 Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. 
6 Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. 

 
Oltářem je pro nás Golgota. 
Místo, kde Ježíš umřel za naše hříchy. Sem můžeme přijít, vyznat své hříchy, přijmout odpuštění a 
Boží pokoj naplní naši duše. Nemusíme utíkat, prchat ze svého místa, ale můžeme odpočinout 
v Bohu. 
Díky smrti a vzkříšení Ježíše. 
 
Proto Vás všechny zvu k Večeři Páně. 
Toto je krev, který tekla za Vaše hříchy, toto je tělo, které bylo za Vás ukřižováno – říká Bible. 
Pojďte, vezměte a jezte – všichni… 
Vraťme se k Bohu. Jako vrabec, jako vlaštovka si postavem své místo u oltáře, zabydleme se 
v Bohu. Jak to vyjádřil Pavel: 
Ko 3,1-4 Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na 
pravici Boží.  K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a  váš život je skryt spolu s 

Kristem v Bohu.   Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.  


