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Svoboda a (ne)závislost
Během příprav tohoto vydání Antény jsem 

přemýšlel o našem vztahu (mluvím o týmu 
TWR-CZ) k vám, posluchačům, k církvi. Stále 
se mi vracelo slovo závislost. Neznamená to, 
že bychom jeden bez druhého nemohli dále 
jít životem; vy byste si lehce našli jiný zdroj, 
ze kterého byste mohli duchovně čerpat, my 
bychom si našli jiné zaměstnání a život by bě-
žel dál. Ale pokud má tato služba trvat, a já 
věřím, že je to stále v Božím zájmu, pak je tato 
závislost nezbytná.

To, co naše snažení přináší do vašeho ži-
vota, víte asi nejlépe sami. Vy nám a celé práci 
Trans World Radia dáváte na prvním místě 

smysl. Finanční podpora je samozřejmě také 
velmi důležitá, ale dovedu si představit, že by 
naši činnost zajišťoval jeden velký sponzor. 
Ale nedovedu si představit, že bychom tuto 
práci dělali a neměli pro koho. 

Věcí, ve kterých jsme na církvi závislí, je sa-
mozřejmě spousta. Kdybychom nebyli v kon-
taktu s církví, neměli bychom témata pro po-
řady, neměli bychom lidi, kteří by se podíleli 
na jejich obsahu svými příspěvky a svědectví-
mi. Neměli bychom zpětnou vazbu a korekci, 
a tak by se časem stalo, že si budeme dělat 
programy sami pro sebe. Za to všechno jsem 
vděčný a učí mě to žít v závislosti. A zároveň 
se přiznávám, že je to pro mě docela nová věc, 
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  Novopacká káva je zajímavá, všem kafařům doporučujeme ochutnat. Naše kolegyně Lucie Endlicherová zážitek 
ještě umocnila, protože napekla výborné muffiny
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protože moje předchozí úsilí šlo spíše opač-
ným směrem – snažil jsem se být nezávislý. 
V závislosti jsem dříve viděl potenciální pro-
blémy, teď vidím i to, že může být také ra-
dostná a povzbuzující.

Snaha o nezávislost plyne jednak z naší 
přirozenosti – viz příběh Adama, Evy a hada. 
Je ale také mocně povzbuzována soudobou 
společností. Reklamy nás vyzývají, abychom 
byli nezávislí, politické strany si do svých ná-
zvů i volebních hesel dávají svobodu a nezá-
vislost. Tato dvě slova vidíme tak často pospo-
lu, že nám svým významem téměř splývají. 
Myslím ale, že je v nich velký rozdíl a to nejen 
ve významu, ale i v tom, jak pozitivně bychom 
je měli hodnotit.

Svoboda, a tím myslím 
skutečnou svobodu, která 
je spojena se zodpověd-
ností, byla jedním ze zá-
kladních plánů, které Bůh 
s člověkem měl a stále 
má. Bůh dal člověku svo-
bodnou vůli, aby mohl volit 
dobré a zlé, dal mu svo-
bodu v rozhodnutí milo-
vat a poslouchat Ho. Bůh 
osvobodil izraelský lid z egyptského otroctví 
a vždy mu to připomínal jako veskrze pozitiv-
ní věc. Proroci vyzývali vládnoucí vrstvy, aby 
neutiskovaly a nevykořisťovaly svěřený lid. 
Novozákonní pisatelé vyzývají čtenáře, aby 
si zachovali svobodu víry v prostředí, které jí 
není nakloněno. Podobně jedním z velkých 
výdobytků reformačních snah v církvi byla 
svoboda svědomí – právo věřit tomu, co po-
važuji za pravdivé a jednat podle toho. Je zřej-
mé, že lidská svoboda byla v Božím záměru. 

Bůh si přeje, aby člověk nebyl fyzicky ani 
duševně utiskován a aby nebylo znásilňováno 
jeho svědomí. A pokud si to Bůh přeje, měli 
bychom o takový stav společnosti usilovat. 

S pozitivním hodnocením nezávislosti 
už to tak samozřejmé není. Určitě najdeme 

případy, kdy je dobré nebýt závislý na někom, 
kdo představuje potenciální zlo. Například je 
dobré, když má stát pod kontrolou strategic-
ké věci potřebné pro přežití národa, jako je 
kontrola nad zdroji pitné vody, energie, potra-
vinová soběstačnost apod. 

Na druhou stranu závislost ve vztahu 
k Bohu a k lidem je základní nastavení, které 
do naší přirozenosti Bůh vložil. Nechce, aby-
chom si stačili sami. A ani to není dost dobře 
možné. Lidé se vždycky shromažďovali do ko-
munit, protože se potřebovali.

Občas někde vidíme tendenci utéct od ci-
vilizace do divočiny, žít o samotě v souladu 
s přírodou. Jakmile ale tito lidé mají problém, 

už spěchají do města vy-
hledat špičkového lékaře, 
který by jim vyoperoval 
slepé střevo. I skauti si 
zkouší, jaké to je žít mimo 
společnost. Jeden z jejich 
úkolů je vydržet 24 hodin, 
aniž by je zahlédl něja-
ký člověk. Myslím, že to 
není úplně snadný úkol, 
ale i kdyby nic nejedli a pili 
vodu z potůčku, stále při 

tom na sobě mají triko, kraťasy, tenisky, 
které si sami nevyrobili, ale vyrobila jim je 
společnost.

Jsme na sobě závislí a nejspíš si to Bůh 
přeje. Proč? Asi abychom vůbec byli ochotni 
nějaké vztahy budovat. Budování vztahů je 
náročné a moc se nám do toho nechce. Jed-
no z nejtěsnějších celoživotních pout – mezi 
dětmi a rodiči – se rodí v naprosté závislosti 
dítěte na rodičích, a to jak po stránce emocio-
nální, tak i materiálního zajištění nebo bezpe-
čí. A nejde jen o závislost dítěte na rodiči, ale 
funguje to i naopak. Nejvíce je to patrné, když 
děti vylétnou z hnízda a rodiče netrpělivě vy-
hlíží víkend a čekají, jestli jejich dítě s rodinou 
přijede nebo ne. Pokoj a radost rodičů závisí 
na tom, jestli se jejich dětem daří dobře.

Jsme na sobě 
závislí  

a nejspíš si to 
Bůh přeje.
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Některé závislosti jsou pro nás dobré, pro-
tože se v nich můžou projevovat vlastnosti, 
které budují lásku. Ten, kdo může druhým 
dávat, se učí sloužit potřebám toho druhého, 
učí se štědrosti a soucitu. Ten, kdo je obdaro-
vaný, se učí mít vděčné srdce a může to dárci 
vrátit třeba přímluvnou modlitbou. Obojího 
je nám třeba, a proto se dostáváme do obou 
pozic – dávajících i obdarovaných. Když se 
podívám na své nejhlubší vztahy v životě, vi-
dím, že jsme si už tolikrát navzájem posloužili, 
že vůbec nejde určit, kdo je více obdarovaný. 
Už proto, že každá služba má jinou hodnotu 
pro dárce i dávajícího. A tak se často můžeme 
všichni cítit těmi více obdarovanými.

Dřív jsem vnímal schopnosti a obdarová-
ní druhých lidí kolem sebe spíše jako hrozbu, 
dnes mě to těší. Jsem rád, že každý z mých 
kolegů v práci umí něco lépe než já, lépe se 
vyzná v nějaké oblasti. Mám za kým jít pro 

radu. Mohu využít jeho znalostí, zkušeností 
a nemusím se věci sám složitě učit, nemusím 
dělat hloupá rozhodnutí, nemusím se chovat 
jako slon v porcelánu.

Samozřejmě takhle to funguje jenom 
v dobrých vztazích. Pokud vztahy dobré ne-
jsou, pak dovednosti a obdarování mohou 
sloužit k získávání mocenských pozic, k ovlá-
dání lidí, manipulaci či vydírání. Toto nebezpečí 
v našich vztazích, v našich komunitách vždyc-
ky je. Ale měli bychom se zamyslet, jak na to 
reagovat. Jestli máme usilovat o nezávislost, 
nebo se naopak snažit proměnit naše vztahy 
k dobrému, aby pak naše vzájemné závislosti 
mohly být ku prospěchu všem.

Nezávislost je iluze. A tak vás chci zane-
chat v přemýšlení, co udělat se závislostmi, 
které máme. Přeji vám, abyste v nich nakonec 
mohli najít radost.

Luděk Brdečko

 Luděk Brdečko, Hanka Žíhová a Lída Hojková (za mikrofonem) na prezentaci v Církvi bratrské v Poděbradech
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S radostí vás zveme na nový web našeho 
rádia! Adresa zůstává stejná – www.twr.cz 
nebo www.radio7.cz – a na ní vás čeká úplně 
nové prostředí, ve kterém můžete být na do-
tek – no dobrá, na klik  – blízko redakci. Pár 
kliků vám otevře přehled jednotlivých pořadů, 
témat a interpretů, v sekci Audioarchiv najdete 
pořady ke stažení nebo offline poslechu, ne-
chybí odpověď na otázku Jak nás naladíte, graf 
s aktuálními informacemi o tom, jak si vede 
křesťanská rozhlasová misie finančně, ani 
cesty, jak se můžeme setkávat – tedy prokliky 
na facebookovou stránku Rádia 7, na YouTu-
be kanál s vybranými pořady z naší produkce, 
na instagramový profil s momentkami z dění 

v redakci a také k informacím o prezentacích 
v křesťanských sborech po celé republice. 

Za pozornost stojí kolonka Zapoj se, ve kte-
ré se můžete inspirovat, jak se stát kupříkladu 
„agentem“ nebo „ambasadorem“ Rádia 7.

Novinek je mnohem víc. Tak se pusťte 
do kliků a dejte nám vědět, jak se zlepšuje fy-
zička vaší duše!

Světské a babské báje však odmítej a cvič se 
ve zbožnosti. Tělesné cvičení je totiž malého užit-
ku, ale zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má 
zaslíbení nynějšího života i toho budoucího.

1 Tm 4,7–8 

Pusťte se
do kliků!

  Takhle vypadá titulní stránka našeho nového webu. Mrkněte a dejte nám vědět, jestli je podle vás srozumitelný 
a jestli se vám líbí
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Na začátku září přišla do naší redakce nová 
posila – Štěpán Matuška, mladý muž, který má 
zázemí ve sboru Apoštolské církve v Brně. Má 
rád hudbu, a tak pozice hudebního redaktora 
jako by na něj čekala (a nutno přiznat, že my už 
dlouho na nového kolegu čekáme taky ).

Štěpáne, proč ses rozhodl pracovat 
v TWR?

Líbí se mi misijní zaměření rádia. Tato prá-
ce mi dává smysl, protože je zaměřena na lidi, 
kteří neznají Boha.

Misijní práce má svá specifika. Bylo 
těžké se pro ni rozhodnout? Co ti říká 
misie?

Nabídka práce v TWR přišla v situaci, kdy 
jsem přerušil školu a měl před sebou třímě-
síční pobyt v Austrálii. Už ta cesta byla svým 
způsobem misijně zaměřená. Jako misio-
náře si často lidé představí někoho, kdo jde 
do vzdálené země a nese tam evangelium. Ale 
kdo řekne evangelium našemu národu? Rádio 
je úžasný prostředek, jak se dostat k lidem. 
Ani jsem nevěděl, jaký dosah Rádio 7 má.

Znal jsi Rádio 7 už dřív? Poslouchal 
jsi ho?

Slyšel jsem o něm, měli jste prezentaci 
v našem sboru a taky Ty o něm povídáš . Ale 
vůbec jsem neměl představu, co všechno tato 
služba obsahuje. Když jsem se pak dozvěděl 
o počtu stažených pořadů, o zástupu dárců, 
kteří rádio podporují, byl jsem ohromený. Vel-
mi to na mě zapůsobilo.

Nastoupil jsi  na místo hudebního 
redaktora. Jaké máš o této práci 

představy, co bys rád třeba posunul 
nebo změnil?

Je mi 21, takže si myslím, že mohu přinést 
mladý pohled. Budu rád, když budu přínosem. 
Myslím si, že se starší a mladší generace 
může od sebe navzájem učit a vzájemně se 
obohatit. Pokud je toto propojení založeno 
na vzájemném respektu a pochopení, může 
být velmi efektivní. To je něco, nad čím se 
zamýšlím. Není dobré, když mladí mají po-
stoj, že všechno vědí a neberou zkušenosti 
a moudrost těch starších. Naopak mladí mo-
hou přinést do života starší generace novou 
energii a zápal. A jsem moc rád, že budu moci 
pracovat s hudbou, protože je mi hodně blíz-
ká. Pocházím z muzikantské rodiny a byl jsem 
odmalička k hudbě vedený. V brněnském 

Rozhovor se Štěpánem
Matuškou

Rozhovor se Štěpánem Matuškou

 Nejmladším kolegou v týmu je od září hudební re-
daktor Štěpán Matuška
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sboru Apoštolské církve sloužím ve chvalách. 
Moji rodiče jsou oba muzikanti, můj taťka byl 
dlouholetým vedoucím chval v našem sbo-
ru. Měl jsem k hudbě vždy blízko, odmalička 
jsem se učil hrát na bicí. V poslední době hraji 
také na kytaru a zpívám, pokouším se skládat 
písně. Vedu chvály hlavně na mládežnických 
setkáních.

Zatím se rozkoukáváš a pomalu se 
učíš všemu, co rozhlasová práce 
obnáší. Uslyší tě naši posluchači také 
za mikrofonem?

Už více než rok spolupracuji na přípravě 
hudebních pořadů Pohovka. Nyní budu mít 

tento pořad celý na starosti. Rád bych se také 
učil moderovat. Každý den se učím nové věci, 
líbí se mi, že práce je různorodá.

Co se učíš zrovna teď?
Právě teď se učím dělat hudební playlisty, 

které jsou součástí každodenního vysílání. 
Snažím se, aby hudba byla vyvážená a roz-
manitá. A v tomto okamžiku se také učím for-
mulovat své myšlenky .

Štěpána Matušky se ptala Lenka Malinová

 Jako každý rok jsme i letos natáčeli na multižánrovém křesťanském festivalu UNITED ve Vsetíně. Tentokrát jsme 
navíc měli příležitost v hlavním programu pozvat mladé ke spolupráci – na snímku moderátorka festivalu Janette 
Oubrechtová s Kateřinou Hodecovou
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Možná i vy jste začali nedávno víc než jindy 
přemýšlet o posledních věcech – velký impuls 
k tomu daly přednášky, videa a také jedna kniha. 
Někde to vyvolalo vášnivé diskuse, jinde vážné 
přemýšlení, ale u některých také strach. I proto 
jsme poprosili naši bývalou kolegyni Jiřinu Ginu 
Čunkovou, jestli bychom nemohli otisknout člá-
nek z jejího blogu, ve kterém podle nás vystihla 
to podstatné.

Jak se poprat s knihou Vytržení
Moje duchovní dospívání začalo v praž-

ském Křesťanském společenství, zprvu 
na Maninách. Navštěvo-
vala jsem každou biblickou 
hodinu, chodila na mládež, 
přestože jsem měla už 
dvouletého syna, a když 
byla nějaká akce navíc, ne-
chyběla jsem na ní. O svém 
Pánu jsem chtěla vědět 
všechno. Hltala jsem Bib-
li, kupovala si knížky, četla 
je do noci, dělala jsem si 
poznámky. Nebyl den, kdy 
bych se cítila dostatečně nasycená. Na zákla-
dech jsme probírali mimo jiné i otázku druhé-
ho návratu Ježíše Krista. Tehdy kdosi přinesl 
na skupinku film A Thief In The Night (Jako zlo-
děj v noci) z roku 1972.

V počtu devíti lidí jsme usedli k televi-
zi. Film trvá něco přes hodinu a ačkoli jeho 
kvalita je hodně špatná, byl tak napínavý, že 
jsme ani nedutali. Ticho bylo i hodinu po filmu. 
Až pak kdosi řekl: Jste připraveni odejít kdy-
koliv z této země? Odpověď nedostal. Místo 
toho se někdo jiný začal modlit: „Pane Ježíši, 
jestli nejsem připravený, ukaž mi to, prosím“ 

a začal vyznávat své hříchy. Modlili jsme se 
dlouho a nikdo z nás nechtěl jít spát. Další den 
jsme se potkali znovu, pak zase a vlastně to 
tak trvalo několik týdnů. Byli jsme spolu, ve-
čeřeli jsme spolu, modlili jsme se, zpívali, četli 
si z Písma a bylo to jedno z nejkrásnějších ob-
dobí mého života.

Protože nic na této zemi nejde věčně, skon-
čilo i toto období. Přece jen jsme museli plnit 
jiné povinnosti. Scházeli jsme se však dvakrát 
týdně a rádi. Nemluvili jsme o ničem jiném než 
o službě Bohu, o evangelizaci, rozvíjeli jsme 
plány, jak říct dalším lidem o spasení v Kristu 

a nic nám nepřekáželo. Jez-
dili jsme do okolních měs-
teček starou Karosou, vy-
baveni aparaturou, kterou 
jsme vždy někde postavili 
a sdíleli s lidmi svá svědec-
tví o tom, jak jsme se stali 
křesťany. Byli jsme trochu 
blázniví, ale nadšení nám 
tedy nechybělo. Myslím, 
že celé to období v letech 
1989–94 bylo nadšenecké. 

Vědomí, že Pán Ježíš může přijít kdykoliv, nás 
vedlo k větší aktivitě a vydanosti než předtím. 
Zároveň s tím jsme se povzbuzovali slovy, že 
Pán může přijít dnes, tak udělejme, co je třeba. 
O tom, že budeme jednou vytrženi, jsem nikdy 
nepochybovala. Od té doby jsem však nesly-
šela už jediné ucelené kázání o poslední době. 

Až nedávno. Dostala se mi do rukou kni-
ha Sergeje Miháľa Vytržení. Pustila jsem se 
do čtení. Nejsem odborník na recenze ani 
teolog, tak se nebudu pouštět do rozboru 
knihy samotné. To nechám na jiných. Kniha 
mě povzbudila, napomenula, ale také lehce 

Poslední
věci

Poslední věci

Jednou ten  
den přijde. 
Bojíš se? 
Těšíš se? 

Otázka je, proč.
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znejistila. Povzbudila mě v tom, že konečně 
zase někdo přišel s touhou říct světu – Lidé, 
bděte, Pán Ježíš přichází. Ani jednou jsem ne-
zapochybovala, že by snad cílem autora bylo 
křesťany rozhodit a dokonce naštvat. Přesto 
se tak děje. Je údajně jedna dívka, která kvůli 
knize zrušila svatbu. Je údajně jiný muž, který 
své ženě říká, že musí být dokonalá, jinak tu 
zůstane. Další člověk chodí po domácnostech 
a říká lidem, že ten DEN má nastat 23. září. 
K jinému pastorovi chodí mladí lidé a jsou 
rozhozeni tak, že jim musí sloužit. Dalšího 
teologa kniha tak naštvala, že ji doporuču-
je spálit, rozdrtit na prach a dát vypít jejím 
zastáncům – silné vyjádření jedné recenze, 
která běží do e-mailových schránek mnoha 
lidem. Kdo se bude pozastavovat nad způ-
sobem a nenávistnou formou sdělení teolo-
ga? Hlavně, že jsme přišli na to, že je kniha 
špatná. A ten nespočet ironických poznámek 
na adresu autora na sociálních sítích...

Ve vypočítávání dat, jakkoliv mu vůbec 
nerozumím – tam spočívalo při čtení knihy 
mé znejistění a přiznám se, ačkoliv si rovněž 
myslím, že žijeme v poslední době, nevím, co 
s tím. V knize není žádný konkrétní den pro 
příchod Pána Ježíše, přesto náznaky pro ur-
čité období v ní jsou. Období do roku 2024. 
To znamená sedm let. Kniha je napsaná, lidé 
ji kupují, jsou fascinovaní a dělají nejrůznější 

rozhodnutí. Pokud dají své životy do pořádku, 
protože vědí, že žijí jako nepřátelé kříže, pak 
kniha splnila svůj účel. Pokud začínají dělat 
bláznivá rozhodnutí, potřebují pomoc. Mož-
ná potřebují slyšet toto: Ano, jednou ten DEN 
přijde, o tom není pochyb. Ať už věřím tomu, 
že budeme vytrženi před a nebo po, jednou 
to přijde. Bojíš se toho? Pak pojďme pro-
brat, proč se bojíš. Těšíš se tak moc, že se ti 
už ani nevyplatí vstát z postele? Pak je taky 
něco špatně. To neznamená, že nemáš pra-
covat tak jako včera. To neznamená, že máš 
skončit školu a čekat na poli nebo na střeše 
svého domu. To neznamená, že bys měla ru-
šit svatbu. Neznamená to však ani, že máš 
plísnit svoji ženu za to, že není dokonalá. Za-
pomněl jsi snad na své očištění? Podívej se 
nejdřív do svého oka. Vidíš ten trám? Až ho 
vyjmeš, můžeš své ženě něco říct. Ne však 
tímto způsobem.

Já se knihy nebojím. Ráda se potkám s je-
jím autorem, ráda mu sdělím, co konkrétně 
mi nesedí, ráda s ním budu diskutovat. Řeknu 
mu také, že se možná pustil do nebezpečna 
a věřím, že diskuze s ním nad rozborem kni-
hy může být zajímavá. Jsem ráda, že ji napsal. 
Nebojím se právě proto, že jsem s Bohem 
smířená. A tak pracuju, dělám, co umím, den-
ně zpytuju své svědomí a čekám. On totiž 
může přijít DNES.

  Na jaře jsme natáčeli s Petrem Jaškem; dnes můžeme přidat pozvání k poslechu vánočního setkání s manželi 
Jaškovými – vysílat ho budeme 26. prosince v 10:00
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Každý týden pro vás v redakci připravu-
jeme přes 40 premiérových pořadů, od pě-
timinutových až po ty hodinové a výjimečně 
i delší. I proto jsou pro nás tak důležité vaše 
ohlasy a reakce, pomáhají nám rozpoznat, co 
je dobré a nosné a co už tak říkajíc za zenitem. 
Někdy je to jen otázka formy a stačí vyměnit 
moderátora nebo skladbu pořadu, jindy zjistí-
me, že je nejvyšší čas pořad stáhnout.

Hodně o celém vysílání přemýšlíme a věř-
te, že už zmíněné ohlasy od vás, posluchačů, 
hrají v tom všem velikou roli. Zvlášť v tomto 
období, kdy promýšlíme celodenní vysílání 
v češtině. Sice ještě pořád nemůžeme říct, 
kdy to všechno přesně odstartuje, ale připra-
vujeme se poctivě. A revize programů k tomu 
samozřejmě patří. A tak – pište !

Některé změny ale přece jen brzy 
nastanou:

Od ledna vystřídá relaci Klika (autorská za-
myšlení Petra Húště) nový pořad, jehož reali-
zace se ujal kazatel Církve bratrské Pavel Pl-
chot. Bude se jmenovat Do světa, ale nebude 
cestovatelský; pozve k putování krajinou živo-
ta víry (úterý 9:15, středa 14:45, neděle 16:30).

Petr Húšť ale z vysílání nezmizí, od nové-
ho roku se jednou za měsíc ujme vedení po-
řadu Na sobotní frekvenci Proglasu, a tak ho 
budete slýchat v pravidelných rozhovorech 
s hosty (sobota 8:00–9:00 Proglas a Rádio 7, 
středa 22:00 Rádio 7).

Donedávna to také vypadalo, že skončí 
relace Zrcadlo, ve které už dva roky slýcháte 
fiktivní rozhovory profesora a studenta, za-
měřené na témata vědy a víry. Hradit překla-
dy těchto pořadů z angličtiny nám doposud 
pomáhala evropská centrála TWR a protože 

podpora skončila, hrozil i konec těchto ob-
líbených pořadů. Opravdu na poslední chvíli 
se objevil člověk, který se postavil do mezery 
a slíbil sehnat finanční prostředky na překlady. 
Díky němu tedy pokračujeme a cyklus Prav-
da pod mikroskopem budeme vysílat i v roce 
2018 (středa 9:15 Proglas, čtvrtek 7:30 a sobo-
ta 11:15 Rádio 7).

Už klasická změna protagonisty se chystá 
v relaci Nejen chlebem, ovšem zatím je nový 
autor biblických úvah v jednání, a tak vás ne-
cháme v mírném napětí. Tato relace je spe-
cifická tím, že každý kalendářní rok mění au-
tora – snažíme se tak prostřídat denominace 
a nabídnout co nejširší pohled na biblické po-
selství. Už jste mohli slyšet Martina Molda-
na (AC), Petra Vaďuru (ECM), Davida Nováka 
(CB) – a co bude dál, ví zatím jen Bůh  (čtvr-
tek 9:15 Proglas, pátek 14:45 Rádio 7).

Uslyšíte

Uslyšíte

  Vzácné setkání po letech. Na jihu Čech si po více 
než desetiletí stiskli ruce bývalý ředitel TWR-CZ Aleš 
Bartošek a autor pořadu Okno do historie František 
Holeček
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Staronová je i situace v pořadu Okno do his-
torie. Jak možná víte, v polovině září skončil 
cyklus, který jsme už před lety natočili s his-
torikem Františkem Holečkem. A ve stejné 
době jsme se zajímavým způsobem po více 
než deseti letech znovu mohli setkat. Sa-
mozřejmě jsme hned domluvili nové natá-
čení, a tak jsme s malou přestávkou nasadili 
nový cyklus tam, kde jsme před lety skončili 
(čtvrtek 11:15).

Ostatní pořady pokračují v nezměněné 
formě, ale jak už jsem psala, vaše ohlasy mo-
hou leccos změnit .

Zabezpečit takový rozsah pořadů ve stá-
vajícím obsazení redakce je nemožné, chci 
tedy na tomto místě poděkovat desítkám 
dobrovolníků, kteří do rádia docházejí a věnují 
svůj čas, nápady a energii. A protože je stále 
co zlepšovat a vymýšlet, budeme rádi, když 
se přidáte!

Pořady – to jsou vlastně lidé, ochotní se 
sdílet o svou vlastní víru a poznání, musím 
přidat ještě jednu výzvu: V polovině roku ode-
šel po 20 letech Vlastimil Kolegar, který měl 
na starosti návaznou službu, tedy kontakt 
s vámi, posluchači. Mnozí jste komunikovali 
právě s ním, pokud jste chtěli nějakou na-
hrávku nebo jste se doptávali na odvysílané 
pořady. Navíc moderoval relaci Na sobotní 
frekvenci Proglasu a redakčně zajišťoval relaci 
Studna slova. Dosud se nám nepodařilo najít 
místo Vlastimila nového kolegu, a proto se 
na vás obracíme s prosbou: mějte oči otevře-
né, třeba zrovna vy znáte někoho, pro koho by 
tato práce byla radostí a výzvou. Pokud to tak 
je, volejte redakci a k telefonu chtějte mě, moc 
ráda vám podám víc informací.

Kateřina Hodecová

  Vlastimil Kolegar si vždycky pečlivě promýšlel, co, 
kdy a jak říct. A tak se i s námi loučil pečlivě vybra-
ným veršem a pár slovy na závěr své dvacetileté 
služby v rádiu. Děkujeme!

  Ještě jedna momentka z festivalu UNITED: Náš nejmladší externí kolega Tomáš Coufal natáčel krátký rozhovor 
s vedoucím Univerzitního křesťanského hnutí Tomášem Uhrem. A moc mu to šlo!
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O prázdninách jsme vydali dvě propagační 
CD. První – s nahrávkami pořadu Klika – jsme 
vyrobili speciálně pro účastníky festivalu UNI-
TED, a tam také bylo beze zbytku rozdáno. 
Přidali jsme k němu i krátký film o práci rádia. 
Druhé obsahuje desetihodinový průřez naší 
produkcí; CD vozíme s sebou na prezentace 
a nabízíme je hlavně těm, kdo chtějí lidi kolem 
sebe upozornit na naši práci anebo sami zís-
kat přehled o programu Rádia 7.

Vážným zájemcům CD rádi zašleme, vám 
ostatním je stejně rádi přivezeme osobně, 
pokud se potkáme na nějaké prezentaci ane-
bo službě rádia ve sborech, kam nás pozvou. 
A stejně rádi vítáme hosty také u nás – přijeď-
te se podívat (a třeba natočit své svědectví )!

CD propagační

CD propagační

  Vlasta Plaňanská v pilné práci. Navrhla, nakreslila a s pomocí bratra Matouše také rozpohybovala krátký spot 
o smyslu práce Rádia 7

  Tato CD jsou beze zbytku rozebraná a my se jen 
modlíme, aby přinesla užitek a požehnání
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Když se podíváte na graf naší ekonomic-
ké bilance, který průběžně zveřejňujeme 
na stránkách

http:/ /twr.cz/index.php/o-nas/ekonomika

můžete vidět, že Pán Bůh nám letos dopřál 
potřebný klid na práci i díky tomu, že rozpočet 
byl doposud relativně vyrovnaný, a to i přesto, 
že jsme zjara provedli rekonstrukci vytápění 
a výměnu plynových kotlů v ceně 100 tis. Kč. 
To vše díky Boží milosti a vašemu zapojení 
do služby Trans World Radia skrze dary, které 
nám pravidelně posíláte. Moc děkujeme. Vá-
žíme si vaší stabilní podpory.

Velká zkouška v této oblasti je ovšem ješ-
tě před námi. Od září jsme započali druhou 

fázi rekonstrukce fasády a letos jsme k tomu 
přidali ještě opakovanou opravu zatékající 
střechy garáže. Vzhledem k většímu rozsahu 
prací náklady letos překročí půl milionu. Přes-
to věříme, že s Boží a vaší pomocí i tento úkol 
zvládneme.

Pokud budete chtít rekonstrukci fasá-
dy podpořit svým darem, využijte náš účet 
ve FIO bance 74232621/2010 a na poslední 
3 místa variabilního symbolu vypište kód 404. 
Dary odeslané na účet vedený u FIO banky 
nám přicházejí v plné výši bez toho, že by si 
z nich banka strhla poplatek.

Ekonomika

  Začínáme. Severní a východní strana domu obrostla 
lešením

  Věříme, že v příštím čísle Antény vám ukážeme fotku 
bez kusů opadané omítky s krásnou novou fasádou
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Život založený na víře, důvěře v Ježíše 
Krista jako Spasitele a na následování ote-
vírá smysluplnou cestu k řešení problémů. 
Nemluvíme, doufám, o životě prostém všech 
obtíží a zápasů. Není pochyb, že na té cestě 
budeme klopýtat o mnoho nesnází nejrůzněj-
šího druhu – těch, které si způsobíme sami 
nemoudrým nebo hříšným jednáním, těch, 
které nám způsobí druzí svým nemoudrým 
nebo hříšným jednáním, těch, které vyplynou 
prostě z pobytu na padlé zemi, či překážek, 
které před nás postaví Bůh, aby nás při jejich 
překonávání něčemu naučil; a pochopitelně 
v tom všem se bude angažovat Nepřítel. Ale 
když životem jdeme s Bohem, máme unikátní 
šanci tím vším procházet smysluplně. A pro-
to se vždycky raduji, když vidím, že církev je 
místo, kde lidé mohou své životní peripetie 
přinášet do světla. Dobrá práce s lidskou duší 
je ta, kde pastýř doprovází z propastí a ne-
hostinných míst k hojnosti a k životu. Krok za 
krokem. V procesu růstu a zrání. 

V rámci této široké péče se v poslední 
době těší stále větší pozornosti poradenství. 
Opravdu zjednodušeně si je můžeme defino-
vat jako službu někde na půl cesty mezi pro-
fesionálním terapeutem a právě doprovázející 
osobou – v církevním prostředí osobou, která 
své doprovázení staví na aplikování biblických 
principů. Tento jeden úsek komplexní péče 
o lidskou duši v církvi – jak se zdá – nabývá 
na popularitě a jako by dokonce zastiňoval 
systematickou dlouhodobou práci na vlast-
ním charakteru i to, čemu se někdy říká zápas 
o svatost. Proč tomu tak je, není tak složité 
odhalit. Celkově ztrácíme schopnost vnímat 
své životy a svět kolem sebe holisticky – tedy 
v celé šíři. Hledáme „řešení“, namísto toho, 

abychom rostli. Když se nám něco nelíbí, jde-
me od toho, místo abychom se pokusili zjistit, 
jak s tím žít. Je zkrátka mnohem příjemnější 
zažít nějaký dramatický zlom, než čelit faktu, 
že je třeba obyčejné dlouhodobé mravenčí 
disciplíny. Je to příjemnější pro obě strany: 
potřebný člověk se nechá „opravit“ a hotovo, 
jde se dál! A průvodce nemusí čelit dlouhodo-
bému závazku, protože taky jen „poservisuje“, 
co je třeba. A nadto je tak lichotivé být porad-
cem, který „má výsledky“! Pastorace – du-
chovní doprovázení – se svou prostou vytr-
valostí a oddaností každodennímu růstu musí 
v takovém nastavení nutně prohrávat. 

Poradenství a psychologie jsou zdrojem 
mnoha užitečných poznatků. Přesto ale tou-
žím, aby se do Kristovy církve u nás vrátilo 
duchovní doprovázení. Čím víc bude církev 
místem, kde se v pravdě sdílíme se svými 
zápasy a jdeme bok po boku procesem zrá-
ní, prostými kroky vzájemné vykazatelnos-
ti a podpory, tím více bude přitažlivá pro lidi 
ztracené. Profesionálů – a často pozoruhod-
ně dobrých v práci s lidskou psychikou – má 
dnes svět na výběr. Ale lidé jsou vlastně sami. 
A tak pojďme jako církev nabídnout společen-
ství. Opravdových vztahů svět na rozdávání 
rozhodně nemá. A když jsou ty vztahy zalo-
žené na přítomnosti svatého Boha, pak mlu-
víme o potenciálu nepředstavitelné síly!

A na závěr jedna „zkratka“ (i když jsem 
proti nim tak horlila ) – takové 2v1. Slýchám 
nářky, že je dnes těžké zvěstovat evangelium. 
Žít Ježíše ve společenství, budovat pravdi-
vost a společně jít tu klopotnou životní cestu 
(duchovní doprovázení) – umíte si představit 
efektivnější formu získávání lidí pro věčnost? 

Lída Hojková

O duchovním
doprovázení

O duchovním doprovázení
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Sedím na břehu moře a sleduju probouze-
jící se den. Uklidňující barva hladiny i šumění 
vln, klid a ticho. Kam asi jdou vody tam na ob-
zoru? Mhouřím oči a snažím se v hlavě vyvolat 
mapu a na ní pozici místa, kde sedím. Najed-
nou se obrázek oddaluje a z detailního záběru 
pobřeží Jadranu se stává pohled na Evropu 

a postupně na celou zeměkouli. Dochází mi, 
že ta voda, která omývá břeh, u něhož se-
dím, je spjatá se všemi ostatními masami vod 
na celé Zemi. Že vodní masy nemají začátek 
ani konec. 

I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod ne-
bem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se 
tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody 
nazval moři. Viděl, že to je dobré.

Gen 1, 9–10

Tak takhle to bylo. I obraz v mé hlavě se 
přizpůsobuje a pozoruji pevninu, jak vystupu-
je z vod. Bůh jako Stvořitel, Tvůrce, svou mocí 
vyvádí z vod souš – i to místo, na kterém 
sedím. Místo, kam na pár dní patřím, a pak 
půjdu zase dál. Na jiné místo, kam patřím, 
které není omývané mořskou vodou, ale i tak 
patří do Božího hledáčku úplně stejně jako to 
na mořském břehu.

A pak se mi mořské vody a pevnina spojují 
ještě s jedním obrazem. Boží láska jako ne-
konečný oceán, bez začátku a konce, propoje-
ný, promísený, nerozdělený. Naše životy jako 
pevnina, vystupující z moře, tu rovné, jinde 
s horami výzev a zase jinde se stržemi a pro-
pastmi bolesti a boje. Vše pluje v Boží lásce, 
která nemá žádný „špunt“, kterým by se ten 
oceán dal vypustit. 

Otevírám oči a dál fascinovaně hledím 
na mořskou hladinu. Láska bez konce, Boží 
láska, ke mně může dosáhnout vždy a všude. 
Nejde vypnout, zastavit, vypustit, ukončit. Je 
blíž, než by se mohlo zdát. Nabízí se každému. 
Zase znovu o ní chci vyprávět, svým životem, 
tím, co říkám, tím, kdo jsem. 

Lucie Endlicherová

Moře

Život víry
Mezidenominační křesťanský měsíčník

  povzbuzení ve víře    aktuální, prakticky pojatá témata
    zpravodajství z křesťanského světa    přehled o chystaných akcích  

    evangelikální pohled na společenské dění    humor

    ukázkové číslo zdarma    internetová a pdf verze za zvýhodněnou cenu
www.zivotviry.cz    www.facebook.com/zivotviry
e-mail: predplatne@zivotviry.cz    tel.: 284 841 922

Život s Bohemz každé stránky

kampaň 18 A5 - 11.indd   1 05.10.2017   15:38:24
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16 Výpisy z dopisů

Výpisy
z dopisů

(pořad o ztišení) O tichu asi vědí své naši 
neslyšící spoluobčané. My si můžeme 
vybrat mezi tichem a zvuky, ale oni to 
musí nahradit očima a znakovou řečí. 
Ve středu mne čeká rozhovor s těžce 
nemocnou kamarádkou. Prosím Boha, 
abych slyšela jeho vedení a přivedla 
kamarádku k tomu, aby se s Bohem 
smířila.

Marie

(ohlas na pořad o modlitbě) Moji milí, 
vaše slova mi tolik pomáhají!!! Ztratila 
jsem důvěru v modlitbu – mé kama-
rádce, věrné a dobré křesťance, se za-
bil syn a já nemám slova, kterými bych 
ji potěšila. Jen ji objímám a pláči s ní... 
sama jsem teď v duchovní krizi a ptám 
se Boha, proč?

Bůh vám žehnej, Eva

Milá rodino pracovníků TWR, spolu 
s manželkou vás zdravíme ve jménu 
společného Pána Ježíše Krista. Uvě-
domujeme si, že žijeme ještě v čase 
milosti, kdy Boží slovo zaznívá vaším 
prostřednictvím ke spáse mnohých lidí. 
My jsme vaše vysílání poslouchali ješ-
tě za totality z Monaka a jsme vašimi 
věrnými posluchači dodnes, už v pod-
zimu našeho života. Vzdělávací cyklus 
Světem Bible a nedělní Doteky mají pro 
náš duchovní život velký užitek. … Jste 
Božími posly, modlíme se za vaši služ-
bu. Dle svých možností se snažíme při-
spívat na provoz TWR. Žehnáme vaší 
službě a přejeme vám Pánovu milost 
a Jeho požehnání.

Marie a Dobromil

Dobrý den, stahuji pořady z archivu a už 
delší čas mám pocit, že na dluh. Kdy-
bych měl aspoň trošku ukonejšit své 
svědomí, ten dar by musel mít tři nuly. 
Pracuji však na tom. P. S.: Přeji všem, 
které potkáváte na chodbách TWR, 
pevné zdraví atd. Protože jsem na za-
čátku cesty, kdy mám silné puzení obje-
vit pro sebe Pána, netroufám si popřát 
BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ, které slýchám já 
od těch, kteří mi fandí v naleznutí.

Zbyšek

Dobrý den, chtěli jsme se zeptat, jestli 
je pro odpuštění rozhodující pocit nebo 
rozhodnutí odpustit. A ještě jak se vy-
pořádat s tím, když neodpustím, že Bůh 
neodpustí i nám, viz Matouš 6, 15. 

Děkujeme, DoubleDragons

Vaše rádio je pro mne požehnání; můžu 
poslouchat i v cizině. Jsme tu dost vel-
ká komunita Romů, máme křesťanský 
sbor, který patří pod Armádu spásy 
a náš Pán Ježíš přidává a dává nám 
růst. Sláva Jemu.

Roman
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Váš pořad Světem Bible poslouchám už 
8 let a je pro mně úžasným průvodcem 
Božím slovem. České znění pořadu je 
uděláno mistrovsky, nikoho lepšího 
jako moderátora Pavla Vopaleckého si 
nedokážu představit , má příjemný 
hlas uspávače hadů v dobrém slova 
smyslu. Z Boží milosti se mi podařilo na 
tento pořad nalákat mého bratrance, 
který je čerstvě ve víře a teď poslouchá 
neustále. Dal si to do mp3 přehrávače 
a v autobuse cestou do práce a z prá-
ce stále poslouchá a kromě toho taky 
i doma a všude možně. Ať Pán žehná 
všem, kteří se jakkoliv podílejí na tvorbě 
tohoto úžasného pořadu .

Martin

Milí přátelé v TWR, díky za Anténu. 
Každý článek a každá informace je pro 
nás důležitá. Zvlášť pro mne, co jsem 
potřebovala vědět více, jsou ty správ-
né otázky pro komunikaci při sdělování 
svědectví o Pánu Ježíši, kým pro mě je. 

Jarmila

Dobrý den. Když jsem hledala Pána 
Ježíše, tak mi ho pomáhala najít Corrie 
ten Boom a i malá červená knížka, 
kterou vydalo TWR (Poselství o Boží 
hojnosti). A i od ní jsem se dozvěděla, 
že existuje nějaké rádio, které mluví 
o Bohu. Jsem za toto rádio velmi vděč-
ná, protože kdykoliv mám chuť a čas, 
můžu najet do archivu a pustit si nějaké 
skvělé povídání a přiznám se, že jsem 
zatím žádné nevypnula, protože by mě 
nezaujalo. Poslouchám Nejen chlebem, 
Překročit hranice, Světem Bible, biblické 
úvahy, Fortepiano, Ke kořenům… vlastně 
cokoliv z archivu. Jakékoliv slovo je pro 
mě požehnáním, jelikož jsem Pána Je-
žíše přijala do svého srdce teprve před 
třemi lety a stále se mám hodně co učit! 
Chtěla bych vás ve vaší službě povzbu-
dit, opravdu hltám každé slovo, které 
vysíláte. DĚKUJI!

Barbora

Srdečně zdravím, děkuji za dnešní roz-
hovor, za zdravé a moudré názory, kte-
ré na někoho můžou působit příliš jed-
noduše, až zjednodušeně, ale pravdivě. 
Škoda, že my si často volíme tu složi-
tější cestu a pak v tom všem bloudíme 
a trápíme se. Děkuji a přeji vše dobré.

Posluchačka Iva

Dobry den, poslouchala jsem váš pořad 
Na sobotní frekvenci Proglasu. Mohli bys-
te mi dát kontakt na vašeho hosta nebo 
na sbor, ze kterého pochází? Nejsem bez 
domova ani podnikatelka, ale už del-
ší dobu cítím, že jsem moc osamocená 
na tomto světě – přesto, že mám důvěru 
v Krista, chybí mi společenství lidí, kteří 
věří v Boha, a ráda bych tento sbor na-
vštěvovala. Mockrát děkuji za odpověď. 

Posluchačka IC

Moji milí, s vděčností si prohlížím váš 
časopis Anténa. Abych vám ušetřil ná-
klady, příště si ho rád přečtu na interne-
tu. V noci na modlitební se mi v mysli vy-
bavila vaše fotografie ze strany 12–13 
z vaší polední modlitební. Jak obrovská 
moc, jak veliké vítězství v Kristu nesete 
posluchačům. To je dobré!

Jan
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Milí, ano, život je boj, apoštol říká NE-
BOJUJEME S LIDMI, ALE S MOCNOST-
MI, a sám PÁN nám radí, jak už jste ří-
kali, na to největší zlo platí atomovka, 
PŮST A MODLITBA!

Lidka

Výpisy z dopisů

Rádio mám rád, občas si stáhnu nějaký 
pořad a dodatečně doposlechnu. Tak 
jsem si jednoho dne řekl, že podpořím 
alespoň tak, jak mohu. Dnes vím, že 
tyto peníze šly Proglasu. Nic nemám 
ani proti tomuto rádiu, ale zdá se mi, že 
více poslouchám vás, tak jsem rád, že 
jsem se dozvěděl i o vašem Fio účtu. Až 
se potkáte s Petrem Húštěm, pozdra-
vujte jej s poděkováním za pořady Klika. 
Též se mi líbilo několik prvních dílů z po-
řadu Okno do historie církve.

Jaroslav

Jsem vznětlivá povaha a jednat klidně 
není v mých silách. Že se to Bohu nelí-
bí, to jsem zjistila hodně rychle. Naučila 
jsem se Boha prosit o pomoc: Bože, ty 
víš, že nejsem schopna toho člověka 
milovat, pomoz mi! A na tuto modlitbu 
odpovídal Bůh pokojem, který opravdu 
nebyl ze mě. Dneska mi přátelé nevěří, 
že jsem vlastně vzteklá...

Marie

Dobrý den, chtěl bych redakci poprosit 
o zasílání tištěné verze zpravodaje 
Anténa. Rádio 7 mám nainstalované 
na svém PC jako primární. Tímto zá-
roveň chci poděkovat za obsah, proto-
že najít utěšující informace v dnešním 
uspěchaném světě je téměř nemožné 
na „běžných“ stanicích. Vzpomínám 
na doby, když jsem lovil v éteru vysí-
lání na SV a KV. Uspokojivý příjem byl 
otázkou náhody – jaké bude počasí pro 
příjem alespoň průměrného vysílání. 
Dnes doba techniky výrazně pokročila, 
a tak není problém stáhnout hodnotné 
soubory i do smartphonu a následně si 
je spustit v době, kdy je na to příhod-
ná doba, klid, a to i mimo domov. Tím-
to chci dál poděkovat za dílo nesmírné 
hodnoty, a sice výklad Světem Bible 
v podání Pavla Vopaleckého.

Radek

Roky chodím kolem bývalé trafiky 
s nápisem Křesťanská literatura, kte-
rou jsem ale nikdy neviděla otevřenou. 
A tento pátek Bůh dal, že jsem tam 
potkala člověka, který má toto místo 
od úřadů pronajaté za 0 Kč za předpo-
kladu, že nebude využíváno komerčně. 
Hned jsme se dohodli na spolupráci. 
Během soboty tam bratr byl přítomen, 
donesla jsem mu různé knihy a mate-
riály – také knihu Poselství o Boží hoj-
nosti z vaší produkce.

Věra

Pokoj vám, sestry a bratři ve víře, všichni, 
kdo pracujete na Boží vinici rádia TWR, 
nejprve bych vám chtěla ze srdce podě-
kovat za vaši práci a opravdu za všechny 
pořady, které pravidelně z archivu rádia 
poslouchám! Byly mi opravdovým prou-
dem živé vody a povzbuzením v čase, 
kdy jsem byla dlouhodobě nemocná (mi-
nulý rok) a neměla sílu ke čtení. V Kristo-
vě lásce vaše internetová posluchačka.

Lenka
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Vážená redakce Rádia 7, moc děkuji 
za čtení z knihy Ludmily Hallerové Pod 
oblakem. Už ji poslouchám podruhé 
a vždy s velkým potěšením. Kniha má 
velkou historickou hodnotu, protože 
popisuje mnoho zajímavých událostí té 
doby, o kterých my dnes už možná ani 
nevíme.

Dana

Vážení, sleduji pravidelně vaše vysílání 
na Radiu Proglas. Teď mě nejvíce za-
jímají Uši k duši, rozhovory s psycho-
terapeutem Markem Macákem, teď 
konkrétně o strachu a úzkosti. Tyto 
problémy mě pronásledují od dětství. 
Když jsem v roce 1999 uvěřila (v 52 le-
tech), myslela jsem, že už bude všech-
no jinak. Také to nějaký čas vypadalo, 
že se vše obrátilo k lepšímu. Ale začaly 
se objevovat úzkosti úplně bez příčiny 
a později, když jsem byla ve zdravotní 
nepohodě, začala jsem se bát o život.

Dnes je mi 70 let, radost se po-
stupně z mého života vytratila. Před 
pěti lety jsem prodělala rakovinu prsu 
a od té doby je to ještě horší. Každé 
onemocnění, každá sebemenší těles-
ná nebo duševní nepohoda mě hned 
uvede do stavu zkoumání „co to zase 
je“? Jsem si vědoma toho ,že si tuto ob-
last svého života držím pevně ve svých 
rukou. Vydala jsem svůj život Bohu 
mnohokrát a mnohokrát si ho zase 
vzala zpět. Někde je chyba. Říkají nám, 
že u Boha to není, ale já s tím nejsem 
schopná pohnout. Tak jsem se rozhodla 
napsat a požádat pana Macáka o po-
moc. Věřím, že je pro mě naděje.

Vaše posluchačka Ilona

Dobrý den, moc, moc děkuji za milou 
zásilku, která dnes dorazila. Na pořa-
dy rádia TWR na CD se obzvlášť tě-
ším – pustíme si to s rodinou v autě, 
nebo mohu u žehlení. Je to výborný ná-
pad. A mohu to navíc půjčovat dál – pa-
ráda. Setkávám se se starší paní a ta mi 
vyprávěla, že již dlouho poslouchá vaše 
pořady, že z toho čerpá... To mne moc 
potěšilo a vám to tímto vyřizuji.

Jovana

Jako hledajícímu, ale stále ateistovi, mi 
ve vašem rádiu stále něco chybí. Nevím, 
co to konkrétně je. Takové to křesťanské 
nadšení je pro spoustu lidí spíše odpuzující.

Mirek

Milé sestry a bratři v TWR! Móóóc vám 
děkuji za dnešní nádhernou Pohovku. 
Lenka se Štěpánem pouštěli písničky 
z alba z roku 2016, které bylo natoče-
no přímo v Izraeli. Úplně jsem si užívala 
těch krásných, jemných melodií, které 
vystihovaly místa, kde byly natočeny. 

Eva ze Žďáru

Dobrý den, náš pohled má být obrá-
cen k Pánu, opravdu není dobré hledat 
Zlého za každým rohem. Nicméně du-
chovní boj je neoddiskutovatelný fakt 
a Zlý má neskutečný zájem, abychom 
se nestali „světlem a solí“. I v takových 
„maličkostech“, jako je třeba naše zloba. 
… Jsou ovšem i těžší a delší boje, jak ří-
kal váš host.

Zdraví Jarmila
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Jistě si vybavíte pohádku O makové pa-
nence a motýlu Emanuelovi. Nějak mi toto 
jméno vyvstalo na mysli, když jsem začal pře-
mýšlet o jednom z Božích jmen – Immanuel. 
Izajáš takto nazývá Mesiáše:

Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna 
počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, 
Bůh je s námi.

Izaiáš 7,14

A proč ten návrat do dětských let? Mám 
teorii, že děti Boha vnímají. Je jedno, jestli 
jsou z věřící rodiny, či nikoli. 
U nás se o Bohu nemluvilo, 
přesto si vybavím období, 
kdy jsem jako kluk vedl dia-
logy s někým nade mnou. 
Věřím, že velká část dětí 
takovou zkušenost má. 

Jenže pak přišlo obdo-
bí, kdy nám dospělí začali 
vysvětlovat důvody, proč 
Bůh nemůže existovat, 
podobně jako všechny po-
hádkové bytosti. Pokud jste měli kolem sebe 
lidi, kteří vám o Bohu říkali, pokud jste chodili 
do nedělní školy, kde jste se učili příběhy z Bi-
ble – gratuluji, mnozí takové štěstí neměli. Ve 
škole i v rodině mi svým chováním říkali, že 
Bůh není potřeba. Já jsem Mu věřil, dokonce 
jsem se modlil, aby mě ochraňoval. Jenže pak 
jsem opustil svou dětskou víru a začal jsem 
důvěřovat dospělým. Nemohu říci, že mi ne-
předali mnoho dobrého, ale to, že je Bůh se 
mnou, jsem se od nich nedověděl. 

Plynul čas a já opět hledal v životě upevně-
ní, nějakou jistotu, o kterou bych se mohl opřít. 

Duchovní svět mě začal opět zajímat. Teď ale 
spíše s postojem, abych jej využil a podrobil si 
jej. A i v tomto období, kdy jsem místo Boha 
viděl různé síly, byl Bůh se mnou. Přestože 
mě od Boží přítomnosti odděloval hřích, stále 
Bůh držel nad mým životem ochrannou ruku. 
Kolikrát jsem mohl při svých klukovských 
aktivitách přijít k úrazu! Díky Bohu, který mě 
i jako uličníka střežil. 

Později na studiích jsem prožil návrat 
k Bohu. Znovu jsem potřeboval uvěřit zprávě 
lidí, nyní kamarádky, která poznala Boží lás-
ku krátce přede mnou a měla touhu se s ní 

se mnou podělit. A Bůh 
tu stále byl a čekal na mě. 
Po důkladné očistě a při-
nesení hříchů pod Kristův 
kříž jsem opět zakusil pří-
tomnost toho, který přišel 
jako Immanuel. Už nebyl 
někde daleko, ale velmi 
blízko. Dokonce zaslíbil, že 
vejde a učiní si ve mně pří-
bytek. Jeho domovem se 
stalo mé srdce, do kterého 

jsem Ho pozval. Bůh opět sestoupil k člověku. 
Prvně tak učinil ve svém Synu Ježíši, nyní tak 
činí skrze svého Ducha, který plní lidská srdce. 
A pak je tu ještě jedno zaslíbení. Ještě jednou 
bude chtít přijít k člověku. Nebo možná spí-
še chce lidi pozvat k sobě. Tentokrát se chce 
všem dát poznat jako Bůh Otec. Až Ježíš přijde 
znovu na tuto zemi, my, kteří Ho známe, bu-
deme proměněni a přeneseni do Božího krá-
lovství, kde bude znít věčné: Immanuel – Bůh 
s námi! A my budeme s Bohem na místě, kde 
nebude nemoc ani žal, kde bude setřena kaž-
dá naše slza, kde bude světlo a láska. Na ten 

Immanuel –
Bůh s námi

Immanuel – Bůh s námi

Ještě jednou 
bude chtít přijít 
k člověku. Nebo 

možná spíše chce 
pozvat lidi k sobě.



21Immanuel – Bůh s námi

okamžik se těším; nevím, kdy nastane, ale 
Ježíš říká, abychom byli připraveni. Abychom 
měli nachystané svatební roucho a dostatek 
oleje, aby až Ženich přijde, jsme s ním mohli 
vejít na hostinu. Proto přeji i vám, abyste se 
mohli této velké slavnosti zúčastnit a dou-
fám, že se tam potkáme.

Pavel Kohl 
* * *

Immanuel – Bůh s námi – je také téma 
letošního adventu a Vánoc na Rádiu 7. Boží 
blízkost a přítomnost budeme nahlížet 
z mnoha stran nejrůznějšími způsoby: 

Téma budou například zpracovávat všech-
ny adventní pořady Na sobotní frekvenci 
Proglasu, pozvání do pořadu přijal Marek 
Prosner (2. 12.), Bronislav Matulík (9. 12.), 
Zbyšek Šikula (16. 12.) a Jan Valeš (23. 12.). 
Na konci roku (30. 12.) v tomto pořadu usly-
šíte vyprávění slovenských misionářů mezi 
indiány – Romana a Barči Lachových (sobota 
8:00 – 9:00).

Immanuel je ale jen jedno z Božích jmen. 
Některá další připomene v sérii adventních 
biblických zamyšlení Michal Krchňák (úterý 
a čtvrtek 6:30 a 9:45 a sobota 6:30).

Tematické soboty vysíláme v průběhu roku 
vždy poslední sobotu v měsíci, během pro-
since ji k poslechu nabídneme každý týden 
a znovu se zaměříme na velikou zvěst Vánoc. 
O tom, jak se Boží přítomnost a blízkost pro-
jevovala během roku v práci Rádia 7, bude 
se svými hosty mluvit ředitel Luděk Brdečko 
(2. 12.), že je Bůh se svou Církví, připomene 
Lucie Endlicherová (9. 12.), o rodinném životě 
a Bohu, který je s námi, bude s hosty mluvit 
Lenka Malinová. Lída Hojková chce více roze-
brat Boží slib, že nás nikdy neopustí (23. 12.) 
a celou sérii uzavře Josef Knoflíček předsilve-
strovským setkáním s přáteli v životě i zpoza 
mikrofonu (30. 12.).

Adventní kalendář – to je každodenní 
dvouminutové zastavení s připomenutím dů-
ležitých maličkostí. Letos ho připravila Hana 
Weignerová, čerstvá maminka, kterou právě 
rodičovství inspirovalo k novým pohledům 
na staré věci. 

Tipy na vánoční program najdete upro-
střed tohoto čísla Antény, podrobný program 
pak brzy na stránkách www.twr.cz anebo 
www.radio7.cz. 

Na slyšenou!
Kateřina Hodecová
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Bože, jsi tam? Mám chvíli času, rád bych se 
s Tebou pobavil a řekl Ti, jak se nám daří v rá-
diu. Doufám, že posloucháš. Někdy se mi totiž 
zdá, že více mlčíš.

Mám tu takový velký seznam proseb, věcí, 
které bychom tu potřebovali změnit, posu-
nout a nemáme na ně síly. Víš, v rádiu je stále 
spoustu práce, tak hledáme nové spolupra-
covníky a kolegy, kteří by nám v té práci po-
mohli. Nevíš o někom? Taky nám leží na srdci 
tenhle národ, který Tě moc nezná, tak bychom 
rádi nesli evangelium dál, aby se o Tobě lidé 
mohli dozvědět. Jenže někdy docházejí síly, 
přichází nemoci a tlaky od toho Zlého, který 
nás v práci brzdí. Pak se čas od času rozhod-
ne zlobit technika, bez které také nemůžeme 
vykonávat svou práci. No a jestli mohu ještě 
něco přidat, tak si říkám, že nezvládám to 
a ono ve své práci. Nejvíce potřebuji domlou-
vat další hosty a pořád to někde drhne. Amen. 

Počkej, Ty sis vybral Mojžíše, který se tvá-
řil úplně stejně jako já? Taky se mu nechtělo 
mluvit. Tys mu ale řekl, že jsi to Ty, kdo mu 
dal ústa, aby mluvil. Dobře, děkuji Ti tedy, že 
si vybíráš ty slabé a nezkušené, které ale po-
zvedáš, a tak ukazuješ svou moudrost a moc 
celému světu. Byl jsi to Ty a jsi to Ty, kdo mě 
učí mluvit a přinášet dobré zprávy. A to jsi mi 
to tolikrát už řekl. Hmm…

Teď si ještě vzpomínám, jak jsi zachránil 
vysílání. Při přenosu z UNITED se mi chtěly 
aktualizovat Windows během vysílání. A na-
konec se umoudřily. Taky všechno to natáče-
ní, které probíhá ve studiu, kolik nahrávek už 
jsme mohli postrádat! A vlastně máme i ně-
kolik nových počítačů, které nám práci hod-
ně usnadní. A to jen díky ochotným dárcům, 

kteří se podílí na této službě svými financemi 
a modlitbami. To je ta neviditelná síla, která 
hýbe rádiem. Vidím, že jsi Ochránce, proto Ti 
chci nadále všecko svěřovat do rukou. Věřím, 
že zajistíš a zařídíš i opravu budovy.

Přemýšlím, kolik bylo těch, kteří poslou-
chali a reagovali na vysílání? 5, 10, 50, 1000? 
Ty to víš, působíš v lidech a tvé slovo se nena-
vrátí s prázdnou.

Jé, já vlastně málem zapomněl na Štěpána! 
Poslal jsi nám hudebního redaktora, za které-
ho jsme se modlili delší čas. A teď tu je a já 
bych ho skoro opomenul. Zapadl mezi nás, učí 
se rychle – opět jeden kolega, kterého umíš 
vybrat jen Ty. A navíc teď už nejsem v redakci 
nejmladší… . A když jsme u toho, děkuji za 
kolektiv, který mě inspiruje. Ta bratrsko-se-
sterská láska, pomoc, ale i výchova, která je 
mezi námi – opět Tvé dílo. Mnohé lidi povzbu-
dila pouhá návštěva v rádiu. Tak to je síla. Kolik 
dobrodiní jsi nám prokázal a stále prokazuješ! 
Děkuji Ti, Bože, za další dny v rádiu, že mohu 
vidět, jak působíš. Odpusť, že jsem o Tobě 
a Tvé moci znovu zapochyboval. Amen.

Kde se dva nebo tři sejdou, tam je Bůh pří-
tomný. Pokud se chcete připojit k našim osobním 
i společným modlitbám, můžete tak učinit tam, 
kde jste. Třeba ve svém pokojíku nebo na mod-
litebním shromáždění. Víme, že nejsme sami, že 
jsme neseni i vašimi modlitbami. Rádi vám bude-
me zasílat i náš modlitební dopis, ve kterém se 
měsíčně dovíte vše, za co je třeba se modlit a ne-
ochabovat. Stačí, když nám zašlete svůj e-mail 
nebo zatelefonujte, nejsme vševědoucí jako náš 
Otec .

Pavel Kohl

Modlitební
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NEPRODEJNÉ!

TWR přináší evangelium, což je dobrá 
zpráva o věčném životě s Bohem a současně 
zpráva o věčném posmrtném trápení v přípa-
dě odmítnutí evangelia.

V evangeliu je popsána možnost osobní-
ho vztahu s Bohem a odpuštění hříchů skrze 
Jeho Syna, Pána Ježíše Krista.

K šíření evangelia určil Ježíš církev, jejíž 
hlavou je On sám a kterou tvoří jednotlivci, 
kteří se stali křesťany tím, že přijali milost 
a odpuštění hříchů vírou v Pána Ježíše Krista.

Trans World Radio je nástrojem církve 
Kristovy; česká redakce TWR je součástí stej-
nojmenné celosvětové organizace.

V České republice máme pracoviště 
v Brně; připravujeme rozhlasový program 
pro stanici Rádio 7, kterou spoluvlastníme 
s naším slovenským partnerem. Tato stanice 
vysílá 24 hodin denně prostřednictvím sate-
litu, internetu a kabelových rozvodů. Česká 
redakce odpovídá za českou část programu. 

Upravené vysílání Rádia 7 na slovenských 
VKV vysílačích a vynechání českého vysílání je 
věcí slovenské redakce (TWR-Media).

Připravujeme programy i pro Radio Proglas.
Můžete nás sledovat také na webu 

www.twr.cz a www.radio7.cz, kde mimo 
jiné najdete i archiv odvysílaných po-
řadů, na facebookovém profilu Rádia 7 
(www.facebook.com/radio7cesky) a Insta-
gramu radio7cesky. Pravidelně doplňujeme 
záznamy pořadů na YouTube kanál Trans 
World Radio – CZ a vysíláme živě videa 
na Facebooku. Informace o připravova-
ných pořadech zveřejňuje měsíčně časopis 
Život víry. 

Služba TWR-CZ, a tedy i projektu Rádia 7, 
je financována výhradně z darů posluchačů 
a přátel. Nevysíláme reklamu.

I vy můžete mít podíl na tomto způsobu 
zvěstování evangelia a šíření biblické zvěsti. 
Kontaktujte nás.

O nás

O nás


