Skončilo nám naše postní období, kdy jsme se celý měsíc únor zaměřovali na RESTART,
obnovu, nový začátek našeho osobního života s Bohem. Součástí tohoto restartu je i
právě otázka našeho duchovního stravování – pravidelného čtení Bible. Proto je vítané,
že po období půstu může následovat období 40 dní s Biblí, kdy můžeme v našem restartu
pokračovat právě v oblasti čtení, poslouchání Božího slova. Je to další příležitost tuto
oblast obnovit nebo se v ní utvrdit.

OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST
Ať už jsme na tom jakkoliv, Bůh nás chce dovést k určité vnitřní disciplíně ohledně Božího slova. Abychom
tak jako nezapomínáme na pravidelné čištění zubů, nezapomínáme se minimálně 3x denně najíst, také
nezapomínali se najíst i duchovně z Bible. Mělo by se to pro nás stát zvykem. Říká se, že pokud chceme začít
nějaký nový zvyk, je dobré s tím začít a udržet si to minimálně po dobu 21 dní. Pak je větší šance, že se zvyk
zafixuje a budeme to dělat pak automaticky dál. Před námi je výzva na 40 dní, tak by to mohlo zafungovat.
Je dobré si také připomenout, že Bibli nečteme pro to, aby
z toho měl Bůh radost. Čteme si ji hlavně kvůli sobě. Boží slovo
formuje našeho vnitřního člověka, utváří naše postoje. Také
pokud chceme znát Boží vůli, pak prostě MUSÍME Bibli číst. Bez
toho se to neobejde. Čtení Bible je také součástí našeho procesu
poznávání toho, jaký Bůh je, jak přemýšlí, jaké má vlastnosti
apod. Pokud Bibli na nějaký čas vyřadíme z našeho jídelníčku,
má to viditelné následky. Bibli prostě čteme sami pro sebe.

„Bible se podobá zlatému
dolu – kdo není ochotný
kopat, nemá žádnou šanci
zbohatnout.“
Pavel Kosorin český humorista 1964

Chtěl bych povzbudit i mládež v našem sboru. Chápu, že jste vyrostli v době, kdy se moc nečte, lidem telefon
a internet přirostl k ruce a jsme zvyklí přijímat informace pomocí minutových videí. Lidé, hlavně mladí,
přestávají číst. Díky Bohu je ale celá Bible namluvená, dá se nainstalovat do mobilu a nemusíme jí fyzicky číst,
můžeme jí fyzicky poslouchat.
Důležité je se ale rozhodnout začít. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Najděme si způsob
jak a kdy nám to vyhovuje, abychom Bibli načerpali do našeho života. Jde to.

PODKLADY
Veškeré podklady k letošnímu čtení najdete na https://portal.cb.cz/2022-akce-40-dni-s-bibli-bude-mit-vroce-2022-tema-kristus-a-kristovci-v-zalmech. Najdete tam rozpis textů a další inspiraci.

VÝZVA
Rád bych na těch 40 dní před nás postavil jednu výzvu. Týká se hlavně nás mužů. Pojďme letošní čtení Bible
posunout ještě o kousek dál. Chtěl bych vyzvat vás bratry, vedoucí rodin, kněze, abychom se po tu dobu 40
dní rozhodli jednou za týden shromáždit naši rodinu k rodinné bohoslužbě, skupince, modlitbě. Jako podklad
můžete využít vždy nedělní pasáž čtení a jako průvodce vám k tomu mohou být právě materiály, které jsou
pod odkazem výše. Zkuste přijmout tuto výzvu a určitě z toho přijmete požehnání jako celá rodina. Není až
tak důležité to udělat dokonale, ale začít. Budu se těšit na vaše svědectví.
František Flek
Vikář sboru

