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 ŘÍJEN 2020 

NÁVRAT K PRAMENŮM 
Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses 

tomu naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, 

 a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, 

k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě 

připraven ke každému dobrému činu. (2. Timoteovi 3:14-17) 

 

V posledním nedělním kázání jsem připomínal, z čeho se rodila před třiceti roky 

Křesťanská společenství. Své základy měla v mnohém společné se všemi 

předchozími hnutím duchovní obnovy v historii. Byly to čtyři stěžejní důrazy: Písmo 

(jeho četba a znalost), Modlitba a uctívání (rozhovor s Bohem a naslouchání jeho 

hlasu), Štědrost (jako způsob vyjádření vděčnosti za štědrost, kterou mě samotného 

zahrnul Bůh), Posvěcený život (úsilí o osobní kázeň ve všech oblastech života, zápas 

o důvěryhodnost.) 

Jsme v roli generace, která své zkušenosti předává generaci přicházející. Podobně 

jako své zkušenosti předával apoštol Pavel svému mladšímu spolupracovníkovi 

Timoteovi. Rád bych se k jednotlivým důrazům vrátil v článcích v LAVINĚ. 

Začneme Písmem a postupně přidáme i ty ostatní. (Jen doufám, že k nim přispějí  

i další autoři z našeho společenství.) 

Pokud stojíte o osobní posun ve svém životě víry a stojíte i o proměnu 

společenství, pak moc prosím, věnujte chvilku času tomu, co pro Vás připravuji. 

 

JAK POROZUMĚT BIBLI? 

1 – tři základní způsoby četby/studia Bible 

Bible je zvláštní kniha – a to hned v několika ohledech. Pokud se zeptáte svých 

příbuzných, přátel, či sousedů ve svém okolí, zjistíte, jak mnoho různých názorů na 

tuto zvláštní knihu mezi lidmi je. Můžeme ji vnímat a přijímat jako knihu, kde jsou 

sebrány zkušenosti minulých generací. Můžeme na ni nahlížet jako na kroniku, která 

zachycuje nejen dějiny Izraele (Židů), nýbrž i dějiny okolních národů. Můžeme ji 

přijímat jako základní normu pro lidské chování (a v jistém smyslu Bible skutečně je 

prazákladem dnešní evropské či „západní“ civilizace). 

Pro křesťany má Bible ještě další rozměr: její slova vnímají jako zprávu o Božím 

jednání s člověkem, tedy jako popis toho, co mnozí nazývají „dějiny spásy“.  

A přijímají ji také jako osobní poselství, které Bůh sděluje právě prostřednictvím 

svého psaného slova oživeného Duchem svatým. 
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Nám ve společných zastaveních půjde o to, abychom se Bibli naučili porozumět. 

Tedy nejenom abychom správně pochopili to, co čteme, ale také porozuměli 

okolnostem jednotlivých příběhů – těm společenským, historickým i duchovním. 

Naučíme se rozlišovat mezi jednotlivými literárními formami textu, v nichž byla tato 

kniha sepsána (příběhy, pojednání, poezie, zjevení), řekneme si něco o formě jazyka 

(přirovnání, metafora, podobenství, ironie) a naučíme si dávat otázky, které nám 

pomohou proniknout do hloubky textu. A v neposlední řadě: pokusíme se naučit 

nebát se nechat promlouvat Bibli do svého života. To proto, abychom dali příležitost 

Bohu, aby skrze své slovo proměňoval naše životy. 

Postupně se budeme seznamovat s tím, jak Bibli číst, studovat, jak přenášet obecné 

pravdy a principy do svého života. Dozvíme se něco o vzniku, uspořádání i autoritě 

Písma. Podíváme se i na to, jakou úlohu v dějinách lidstva Bible sehrála. To hlavní 

však bude: naučit se číst a porozumět své Bibli. 

 

Tří základní způsoby, kterými můžeme svou Bibli studovat: 

Zběžné čtení: 

Jde o čtení jednotlivých Biblických knih v určitém pořadí, které nám slouží 

k základnímu seznámení se s tématikou, hlavními myšlenkami a pomáhá nám udělat 

si celkový obrázek o Biblickém poselství. Přečíst si celou Bibli je užitečné v tom, že 

nám do celkových souvislostí srozumitelněji zapadnou jednotlivé části textu, kterým 

se budeme věnovat podrobněji. 

K tomuto čtení slouží denní rozvrh čtení Bible. Pokud stojíte o nějaký rozvrh 

pravidelného čtení Bible, obraťte se, prosím, na mě. Mohu nabídnout rozpis, který je 

naplánován na celý rok. Zběžné čtení ti nezabere více než 10-25minut času denně. 

Není nutné přečíst celou Bibli za rok, je však dobré naučit se ji číst každý den. 

 

Studijní čtení: 

Jde o podrobný rozbor textu jednotlivých příběhů (pasáží, celků, proroctví) tak, 

abychom porozuměli určitému poselství a pochopili jeho význam a důležitost pro nás 

samotné. K tomuto studiu používáme určitou techniku otázek, které nám umožní lépe 

porozumět studovanému textu. Toto studium je možné dělat samostatně či v malých 

skupinkách. 

 

Meditativní studium (rozjímání nad textem): 

Jde o osobní rozjímání nad určitým textem z Bible: většinou nad několika málo verši 

(či dokonce veršem jediným) – v němž nacházíme jednu ústřední myšlenku, na 

kterou se zaměřujeme – to proto, abychom poznali, co nám Bůh chce konkrétně sdělit 

pro tento čas. 

 

* * * 

 

Ať už se Bibli rozhodneme číst či studovat jakýmkoli způsobem, je dobré začínat 

modlitbou a prosit, aby nás Bůh skrze své slovo oslovil, a oživil je Duchem svatým 

(své slovo učinil živým do naší konkrétní situace). Na konci studia je dobré se krátce 
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zastavit, udělat si shrnutí toho, co jsme se dozvěděli, co jsme přijali a jaký vliv to 

může mát na náš život. Není špatné poznamenat si případná rozhodnutí pro svůj 

život, která jsme udělali díky studiu Bible. Čtení/studium opět můžeme uzavřít 

modlitbou. 

 

Nauč se zpaměti: 

Pro dobrou a rychlou orientaci je dobré naučit se nazpaměť pořadí knih Nového 

zákona, tak jak za sebou jdou. Důvod je jednoduchý – umožní ti to rychlou 

orientaci, když budeš hledat některý z textů. 

 

Na konci každého dílu uvedu základní literaturu, z níž jsem čerpal. 

Ada Lum, Jak uplatnit Bibli v životě, CB Letovice, Letovice 1993. 

Dan Drápal, Vladimír Vácha: Příručka pro čtení Písma, Ampelos, Praha 2000. 

 

Pro Křesťanské společenství Nymburk 

z různých materiálů sestavil 

Petr Plaňanský 

 

 

ROYAL RANGERS – JUNIOŘI 
Ve středu 7. 10. rozebíháme s našimi juniory Royal Rangers projekt PROPRO 2020 

(PROjekt PROměny), který je navázán na výročí úmrtí Jana Ámose Komenského. 

Půjde o několik setkání, která budou probíhat jednou za čtrnáct. Pozveme si zajímavé 

hosty, budeme promítat videa, diskutovat a přemýšlet nad proměnami, které můžeme 

učinit ve svém životě i okolí.  

— Petr Plaňanský 

 
 

MUŽI NA HRANĚ – PRVNÍ OSUDOVÉ ZAVÁHÁNÍ 
Mnozí muži usilují o to, aby stáli ve světlech reflektorů. Touží po tom, aby na ně bylo 

za každých okolností vidět. Ale některým je jednoduše dáno, aby byli první, aniž by  

o to usilovali. 

 

Adam, člověk z hlíny: Tělem spojený 

s prazáklady země, avšak intelektem  

a kreativitou spojený se svým 

Stvořitelem. On byl tím prvním. Už od 

počátku se hřál v přítomnosti Boží slávy 

a těšil se ze vztahu s Tvůrcem. Pastýři 

stvoření a pečovateli o rajskou zahradu 

se dostalo výjimečné péče. 

Oplýval mimořádnými schopnostmi. Byl 

zmocněn k tomu, aby vtiskl uspořádání 

živočišné říši. Tehdy ještě mladičky svět 

mu doslova ležel u nohou. A nebylo 

nikoho, s kým by musel poměřovat své 

ego. Dokonalá svoboda a harmonie. 

 

Přeci však nebyl celistvý, neboť svého 

druhu byl sám. Aby měl sobě rovného, 

s kým by sdílel svou radost z poznání, 

vytvořil Bůh z téhož těsta bytost 

Adamovi rovnou a přeci zčásti odlišnou. 

Evu, matku živých. Ta stanula po jeho 

boku, aby se stala emocionálním 
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zrcadlem jeho nevyslovených hnutí 

mysli. Stanula po jeho boku jako 

rovnocenná pomoc, jako ochrana  

a spolutvůrkyně toho nejcennějšího, co 

muž má – schopnosti láskyplného 

oddaného vztahu. Eva, matka všech 

věrných a statečných dcer v době, kdy 

Adamovi synové přijdou o vůli a odvahu. 

Ti dva, od nynějška stojíce spolu, se stali 

korunou celého aktu stvoření – jeho 

vrcholem, ale i příčinou pádu. 

 

Pojďme se ponořit do starobylého textu, 

který nám vykresluje mnohé o Adamovi 

a Evě, avšak zároveň něco prozrazuje  

i o nás samotných: 

 

Žena viděla, že je to strom s plody 

dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom 

slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho 

plodů a jedla, dala také svému muži, 

který byl s ní, a on též jedl. Oběma se 

otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli 

tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu 

uslyšeli hlas Hospodina Boha 

procházejícího se po zahradě za denního 

vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před 

Hospodinem Bohem uprostřed stromoví  

v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na 

člověka: „Kde jsi?“ On odpověděl: 

„Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál 

jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem 

se.“  Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi 

nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož 

jsem ti zakázal jíst?“  Člověk odpověděl: 

„Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně 

stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem 

jedl.“ (Genesis 3:6-12) 

 

Vyprávění o rozhodnutí vydat se vlastní 

cestou, přes laskavé varování, jsme 

někdy nejspíš četli či slyšeli všichni. Je 

to příběh o mistrném slovním 

eskamotérství pokušitele, pragmatickém 

přístupu Evy a Adamově váhání. 

Je to rozhodování mezi svobodou 

respektovat vytyčená pravidla  

a svobodou rizika překročit dané hranice. 

Jde to krok do neznáma, kde se rovnice 

požehnaného života v mžiku mění 

v zápas o přežití s příliš mnoha 

neznámými. 

Až příliš pozdě, kdy už je rozhodnutí 

přetaveno ve skutek, se našim aktérům 

otevírají oči – vidí nahotu vlastní 

zranitelnosti a poprvé zakoušejí důsledek 

odloučení od Tvůrce. 

Rozhovor Tvůrce a jeho dětí je na první 

pohled matoucí. První otázka naznačuje, 

jako by Ten, který je vševědoucí, 

nevěděl, kam se jeho dítka schovala. Je 

v ní však skryta starost nad tím, jakým 

směrem se Adam rozhodl odejít. Je to 

počátek Božího hledání zbloudilého 

člověka, a zároveň lidského hledání Boha 

skrytého v tichém hlasu. 

Rozhovor Stvořitele se zaměřuje na 

hlavní aktéry. My se pro tento okamžik 

spokojíme s Adamovými slovy. I když 

muž říká pravdu, že to byla ženu, nadto 

žena k němu přivedená Stvořitelem, kdo 

mu nabídl plody stromu poznání a on 

jedl, cítíme za jeho slovy snahu vykroutit 

se z vlastní zodpovědnosti. Zamaskovat 

vlastní osudové zaváhání. Tak trochu 

„hodit“ své selhání na někoho druhého: 

na Evu, či dokonce na samotného 

Stvořitele. 

Tušíme, že se Adamovo váhání 

neprojevilo až v okamžiku konzumace 

zapovězeného plodu – to byl pouze 

důsledek jeho předchozího nejednání. 

Zaváhání nastalo už tehdy, kdy do jejich 

vztahu vstoupil někdo další. Někdo, kdo 

tam neměl co dělat – pokušitel. Adam 

k rozhovoru mezi Evou a hadem mlčel. 

Nemáme žádné přímé důkazy, že by byl 
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rozhovoru nepřítomen, snad jen ty 

z mlčení, které vyplývají z průběhu 

následujících událostí. 

Proč mlčel, těžko říci – možná proto, že 

Eva pro něj byla skutečně rovnocennou 

partnerkou. (Ovšem pak by se nám Adam 

jevil jako první skutečný feminista 

v dějinách.) Mlčel možná jen proto, že by 

se tak jako tak rozhodoval stejně. Mlčel 

snad jen proto, že neodhadl závažnost 

dané situace. Text příběhu nám to 

neprozrazuje a otevírá tak prostor 

různým interpretacím. 

Při Adamových mimořádných 

intelektuálních schopnostech však nelze 

říci, že by nedokázal patřičně reagovat. 

Přiznejme si na rovinu, že jeho 

nerozhodnosti a váhání nerozumíme. 

Přesto nám mužům není Adamovo 

váhání cizí. Je těžké odhadnout důsledky 

myšlenek, z nichž se zrodí naše 

rozhodnutí a následně i skutky. Ještě 

těžší je, připustit si, že ty důsledky 

dopadnou právě na nás a na naše 

nejbližší. Někdy naopak předjímáme 

svou budoucnost v temných myšlenkách, 

které toxicky zotročují naši rozjitřenou 

mysl. 

Možnost či nutnost se rychle rozhodnout 

některé z nás paralyzují. Jen málokomu 

je dáno rozhodnout se rychle, nadto 

správně. Proto nám mnohdy jednodušší 

přijde nechat věcí „jít svou cestou“, 

nechat je „vyhnít“ Tuto svou váhavost 

často vystavujeme na odiv jako ctnost, 

nikoli jako ubohou nouzi, či jako 

skutečný stav našeho nejistého vnitřního 

chaosu. 

Nakonec se Adam přeci rozhodl 

následovat příkladu a nabídky Evy. Za 

cenu ztráty přímého vztahu se 

Stvořitelem, což v té chvíli nejspíš 

netušil, usiloval o zachování vztahu 

s tou, která jej doplňuje do plné lidské 

celistvosti. 

Příběh následuje vyhnáním z prostředí 

bezpečí a štěstí, a pokračuje staletími 

hledání a pokusů o obnovu vztahu s Tím, 

kdo nám na počátku vtiskl svou podobu 

a do srdce vložil touhu po Jeho 

přítomnosti. 

 

Jaké poselství z Adamova zaváhání 

k nám do dnešní doby doléhá? Jsou hned 

dvě: 

 

Zaprvé, ať už se rozhodneš, i když si 

nebudeš svou volbou jistý, či budeš 

paralyzován a zaváháš, nezůstávej v tom 

sám. Neopakuj Adamovu chybu, který se 

s nikým neporadil – ani s ženou, ani se 

Stvořitelem. 

Nemáš-li vedle sebe ženu, pak je tu 

společenství starších moudrých rádců, 

kteří možná něčím podobným už prošli. 

A není-li nikdo z nich k dispozici, máš 

stále možnost se o radu obrátit ke svému 

Tvůrci. 

 

Zadruhé, když už uděláš nějakou 

pitomost, pak ji přiznej, neházej svůj 

podíl viny na někoho, kdo to vůbec 

nezaslouží… Důsledky na tebe tak jako 

tak dopadnou, ale snáze se ti ponesou. 

 

Petr Plaňanský 
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CO, KDY, KDE? 
 

BOHOSLUŽBY (sborové prostory) 

Neděle 4. 10. od 10.00 slovo: B. Koudelka 

Neděle 11. 10. od 10.00 slovo: P. Plaňanský 

Neděle 18. 10. od 10.00 slovo: J. Miklóš 

Neděle 25. 10. od 10.00 slovo: P. Plaňanský 

 

BAZAR – pro členy a návštěvníky společenství proběhne v neděli 11.10. po 

bohoslužbách, pro veřejnost od pondělí 12.10 do středy 14.10. vždy mezi 16.00-

18.00 (případné dotazy směřujte na Markétu Pokornou). 

 

Ekumenické biblické hodiny a akce do konce roku: 

ST 11. 11. od 18.00 výročí Jana Ámose Komenského (přednáška M. Zikmunda) – 

presbyterna ČCE 

NE 29. 11. od 18.00 Tichá hodinka s Adventem (společná modlitební) – v prostorách 

KS Nymburk 

ST 9. 12. od 18.00 slovo: Jaroslav Krajl (řkc) – presbyterna ČCE 

 

Košíková – vždy v pondělí od 19.00 (podle dohody a situace na gymnáziu) 

 

Royal Rangers: schůzky juniorů vždy ve středu od 18.00 

schůzky 34. Přední hlídky vždy ve čtvrtek od 17.00 

 

 

 

NAROZENINY V ŘÍJNU 

 
Zbyšek Plaňanský   1. 10.  

Milan Billý    6. 10.  

Karel Marek  10. 10.  

Tomáš Vrchota 12. 10.  

Marcela Siváková 15. 10.  

Šimon Jeník  15. 10.  

Zuzka Benešová 17. 10.  

Jiří Beneš  17. 10.  

Jan Kopeček  17. 10.  

Petr Plaňanský 23. 10.  

Eva Turková  24. 10.  

Daniel Hrobský 28. 10.  

 

 

 
 

LAVINA je měsíčník vycházející pro vnitřní potřebu Křesťanského společenství Nymburk. 
Křesťanské společenství Nymburk, IČ 73631183, číslo účtu 2000513008/2010, http://www.ksnymburk.estranky.cz 

Kontakty: pastor - Petr Plaňanský (e-mail: petr.planansky@atlas.cz, 
 mob.: 724 435 386 – na toto číslo můžete volat, kdykoliv budete potřebovat); 

staršovstvo - Jaroslav Litera (e-mail: literovi@wo.cz, mob.: 724 309 912), 
 Karel Marek (e-mail: karel.marek@iol.cz, mob.: 603 800 891). 

Uzávěrka příštího čísla je 28. 10. 2020 
Dá-li Pán, příští číslo vyjde v neděli 1. 11. 2020 
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