Naděje
Snad každý člověk zná slovní spojení tří základních křesťanských hodnot: víra, láska, naděje.
Za výlohou klenotnictví jsem dokonce jednou objevil jejich symbolické vyjádření v podobě přívěsku obsahujícího křížek, malé srdíčko a kotvičku. I lidé mimo církev tyto hodnoty uznávají, obecně
je velmi těžké si život bez nich představit. Každý musíme něčemu věřit, k něčemu upínat svou
naději a někoho milovat a současně být i sami milováni. V dnešním zamyšlení se zaměřím na třetí
z těchto hodnot, na naději. Ta je vyjadřována symbolicky kotvou – ukazuje tedy na pevnost, stálost, stabilitu. To jsou alespoň obecné lidové představy. My se podíváme do Bible a pokusíme se
poodhalit, jak je tomu s nadějí v perspektivě Božího slova. Toto je text z knihy proroka Ezechiela
(37,1–11):
Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed
pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho
kostí a byly velice suché. I otázal se mne: „Lidský synu, mohou tyto kosti ožít?“ Odpověděl jsem:
„Panovníku Hospodine, ty to víš.“ Tu mi řekl: „Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: „Slyšte, suché
kosti, Hospodinovo slovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás uvedu
ducha a oživnete. Dám na vás šlachy, pokryji vás svalstvem, potáhnu vás kůží a vložím do vás
ducha a oživnete. I poznáte, že já jsem Hospodin.“ Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno.
A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk, nastalo dunění a kosti se přibližovaly jedna ke druhé.
Viděl jsem, jak je najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, avšak duch v nich ještě
nebyl. Tu mi řekl: „Prorokuj o duchu, lidský synu, prorokuj a řekni mu: Toto praví Panovník Hospodin: „Přijď, duchu, od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí!“ Když jsem prorokoval, jak
mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko.
Potom mi řekl: „Lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle, říkají: »Naše kosti uschly,
zanikla naše naděje, jsme ztraceni.«“
Jak tragické prohlášení! „Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni.“ Národ bez
naděje je v tomto obrazu přirovnáván k suchým kostem. Lidé, kteří ztratili naději a nemají žádnou
pozitivní perspektivu do budoucnosti, jsou připodobněni k vysušeným suchým kostem rozházeným po louce. Pro dokreslení ještě verš z knihy Přísloví 17,22: „Radostné srdce hojí rány, kdežto
ubitý duch vysušuje kosti.“
Vidíme, že to, co funguje u národa, je stejné i na osobní rovině. Dokonce nejde o pouhý obraz
beznaděje, ale lidová zkušenost, již zaznamenal autor tohoto přísloví, říká, že ubitý duch, tedy
beznadějnost, vysušuje kosti. Beznaděj má tedy dopady nejen duchovní, nýbrž i zdravotní. V protikladu pak stojí radost srdce, která má uzdravující účinek. Tyto informace jsou obecně známy,
nejde o nic nového. Potvrdil by je každý lékař.
Myslím si, že vidění, které dal Hospodin proroku Ezechielovi, muselo být velmi emotivní, muselo
jím doslova otřást. To je ostatně vlastnost biblických obrazů – v jednoduché zkratce vystihnou
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Vážení přátelé! Reaguji na novinku uvedenou v „Nové online knihovně pořadů TWR“. Chci
vám za ni poděkovat. Je to obrovská pomůcka pro nás, co si stahujeme programy do přehrávačů a potom posloucháme pořady v průběhu dne. Nemusím mít uložené v PC vše, co
jste odvysílali a co jsem si stačil stáhnout nebo vás žádat o zaslání vybraného pořadu. Ještě
jednou díky, Pavel * Milé Rádio 7! Jsem vaše stálá posluchačka a moc ráda poslouchám
vaše pořady. Poslední dobou máte velice zajímavé povídání o cestování Za obzor. Nedávno
to byl rozhovor o Izraeli. Ráda bych se s vámi rozdělila o jeden hebrejský film Ushpizin (Hosté). Děj se odehrává zrovna v období židovského svátku Sukkot a je velmi zajímavé vidět, jak

hluboké pravdy. Ezechiel viděl svůj vlastní lid, svou generaci, která po pádu Jeruzaléma okolo
roku 586 před Kristem ztratila naději, že se věci vrátí do normálu. Místo návratu do vlastní země
je čekalo takzvané babylonské zajetí trvající desítky let. Není divu, že národ ztratil naději.
I v nedávné minulosti docházelo k momentům, které braly našemu národu naději. Za všechny
připomeňme alespoň některé: okolnosti předcházející druhou světovou válku – takzvanou Mnichovskou zradu – nebo později, v letech 1968–1969 obsazení republiky spojeneckými vojsky.
Obě události znamenaly značný zásah do toho, v co jsme jako národ doufali. Najednou vše bylo
jinak, naděje mnoha lidí byla oslabena.
Naděje je důležitá i na osobní rovině. V každé etapě života musíme mít něco, proč žijeme. Mladý
člověk studuje v naději, že své znalosti uplatní v životě, nalezne odpovídající místo ve společnosti
a bude se mu dobře dařit. Lidé zakládají rodiny v naději, že budou mít zdravé děti. I ve stáří
potřebuje člověk naději – jakmile nemá pro koho žít a začne si připadat neužitečný, stává se
beznadějným. Není třeba mluvit o dopadech tohoto psychického stavu.
Důležitým zjištěním je, že i když člověk naději ztrácí, v Božích očích naděje stále trvá. Bůh neukázal prorokovi vidění jenom proto, aby mu pomohl diagnostikovat problém, aniž by současně
poskytl léčbu. Ve vidění nešlo o pouhou sugestivní ilustraci zdecimovaného a zlomeného národa,
nýbrž současně bylo představeno i řešení. V celém příběhu Hospodin celkem třikrát říká Ezechielovi „prorokuj život“. A tak je prorok svědkem toho, jak se kosti přibližují jedna k druhé, obrůstají
masem a šlachami, vstupuje do nich opět dech života a ony ožívají. Jak silné a dramatické muselo
toto vidění být!
Zároveň vidíme, že naděje je duchovní záležitost. Bůh je ten, kdo dává naději. Je dokonce nazván „Bohem veškeré naděje“. Tak to vyjadřuje apoštol Pavel v listu do Říma, když píše:
„Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje
mocí Ducha svatého“ (Řím 8,24).
Naději tedy hledejme především u Boha. Tak jako obživil suché kosti v Ezechielově vidění, stejně
může vlévat naději každému z nás v kteroukoli dobu a v jakékoli situaci. Život suchým kostem
přinášel duch, tedy základní a nejhlubší složka života. Musíme být otevřeni Božímu Duchu, abychom naději mohli přijímat.
Křesťanství je náboženství naděje. „Jsme spaseni v naději,“ píše Pavel, opět v listu do Říma, „naděje však, kterou není vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to doufal?“
Jednou z chyb současného křesťanství je to, jak je orientováno na přítomnost. Lidé chtějí výsledky
hned teď. Věří v Boha a očekávají, že jim dá vše, oč poprosí. Jakoby zapomínali na to, že předmětem víry je naděje přesahující horizont tohoto pozemského života. Samozřejmě nemůžeme
zpochybnit Boží jednání již v současnosti, neboť je toho mnoho, co pro nás Bůh koná. Pevně
věřím tomu, že můžeme – a máme – své každodenní starosti předkládat v modlitbě Bohu, že On
nám bude pomáhat. Současně však víme, že hlavní obsah křesťanského doufání – totiž vzkříšení
z mrtvých a nový život – je předmětem naděje, nikoli současnosti.
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to vše vypadá. Film je sice komedie, ale stojí za zhlédnutí. Posluchačka Dana * Naši milí
„Sedmičkáři“. Velké díky za všechny pořady, ale nejvíce za Studnu slova, Světem Bible a podobné. Právě jme doposlouchali pořad o depresi, který nám mnohé objasnil a moc děkujeme i manželům S. za jejich otevřený a pokorný (i když asi i nelehký) přístup v této životní
situaci. Jsme s manželkou sedmdesátníci a podobná trápení máme i v našich rodinách, jen
s tím rozdílem, že takto nemocní si nemoc neumí nebo nechtějí přiznat, natož svolit k vyšetření nebo dokonce k léčbě. Tak nám nezbývá snad nic jiného než se za ně u Pána přimlouvat.
Pokojné dny vám všem v Sedmičce přejí manželé Zajícovi. * Dobrý den. V neděli jsem po-

Jednou z nesilnějších vlastností naděje je to, že je v nás. Tvoří složku osobnosti každého křesťana, který
prožil znovuzrození z Ducha svatého. Duch svatý je duchem naděje a každý křesťan, který žije v blízkém osobním vztahu s Bohem, je člověkem naděje. Vystihuje to apoštol Pavel v listu do Říma, kde píše:
„A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl
dán“ (Řím 5,5).
A tak naděje má původ v Boží lásce, jež v nás přebývá. Jelikož Boží láska tvoří základ zkušenosti
každého křesťana, každý je současně člověkem naděje. Jinými slovy, naděje neklame, protože
se opírá o Boží charakter. Bůh, který miluje, nemůže klamat. Bůh, který svědčí o své přítomnosti
skrze lásku přebývající v našich srdcích, současně říká: „Neboj se, člověče, jsem s tebou, mám
řešení pro každou tvou situaci.“
Možná si řeknete „Kde mám tu naději prakticky hledat?“ To je správná otázka, až doposavad
jsem mluvil spíše obecně. Zopakuji, že naděje je duchovní záležitostí, pramení nikoli z intelektu,
ale z hlubin naší duše. Není záležitostí emocí, i když s nimi také souvisí.
Naděje vychází z našeho vztahu k Bohu. Poznáním Ježíše Krista, který je Boží Syn, se otevíráme
víře, a tedy i naději. K tomu, abychom měli naději, tedy potřebujeme být zakotveni v křesťanské věrouce. Opět nahlédneme do listu Římanům, kde Pavel zdůrazňuje nutnost každodenního
zaobírání se Božím slovem:
„Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení,
které nám dává Písmo, čerpali naději“ (Řím 15,4).

Jednoho krásného dne přijelo auto a pan řidič
přinesl asi 5 pytlů plných brambor. S pozdravem
od paní Kvášové, letité posluchačky z Vysočiny,
je naskládal do vstupní haly a odešel. Dar se
ještě jednou opakoval a musíme přiznat, že
brambory jsou vynikající a přilehlé supermarkety
„utřely nos“. Děkujeme velice.

Bratr Konvalinka z BJB Brno je velice vítaným
hostem. Před jeho rukama se neschová žádný
povolený šroubek nebo rezavá dvířka. Na
snímku opravuje sádrokartonový strop.
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slouchala písničky z archivu – skupina Orion z Třince. Písničky této skupiny jsem měla nahrané na kazety, ale častým poslechem jsou už opotřebované. Proto jsem se chtěla zeptat,
zda by bylo možné sehnat ještě jejich písničky, třeba na CD. Velice ráda poslouchám vaše
vysílání. Děkuji za odpověď. Přeji hodně Božího požehnání. Jana * Milí v redakci, velmi
mne oslovil příběh paní Ireny Zemanové, která se ve sboru dvakrát postarala o dospívající
děti. Doufám, že to i ocenily. Obdivuji její vitalitu a pomoc při vzniku časopisu Kroky. Znám
jej a velmi se mi líbila všechna čísla, která jsem viděla. V poslední době mne oslovil pořad
Houpací křeslo od M. Frydrychové. Připomněla důležitost zpěvu k Boží chvále. Mnohokrát

Ke křesťanovu životu patří také modlitba. Prostřednictvím osobních modliteb prohlubujeme vztah
k Bohu – a tím se nám stává stále více někým blízkým. Duch naděje v nás roste a sílí úměrně tomu,
nakolik Boha můžeme osobně poznávat.
Třetí ingrediencí pro povzbuzení naděje je život ve společenství křesťanů. Víra od počátku byla
zamýšlena jako kolektivní záležitost – v tom je její silná stránka a současně i největší slabina. Silná
stránka spočívá v tom, že se můžeme povzbuzovat navzájem. Nikdo není tak silný a nezávislý, aby
nepotřeboval ke svému životu druhé. A slabost spočívá v tom, že se občas dokážeme mezi sebou
zraňovat. Jsou mnozí, kteří právě z tohoto důvodu zanevřeli na církev. Doporučuji vám, abyste si
našli takové společenství křesťanů, kde budete moci čerpat povzbuzení a naději pro život.
Náš Bůh je Bohem veškeré naděje. On dává život i suchým kostem.
Martin Moldan

Adopce v Africe
Je to už pěknou řádku let, co jsme poprvé zveřejnili náš záměr podpořit dvě redaktorky TWR v Africe. Rok 2014 byl rokem, kdy jsme do Afriky poslali poměrně velkou naspořenou částku na jejich
podporu. (Předtím jsme je podporovali významnou měsíční částkou od jediného sponzora. Tato
možnost zatím skončila.) V loňském roce jsme odesílali finanční částky, které jsme poskládali
z drobných darů jednotlivců tak, jak jste nám je během posledních několika let posílali. A protože
tato práce také přináší velké ovoce, připomínáme několika základními údaji celý projekt.
Obecné informace:
Z historického hlediska je severní Afrika úzce spjatá s křesťanstvím, které oblast zasáhlo začátkem
2. století a šířilo se zde až do poloviny století sedmého. Pak ale celou oblast ovládl islám. Oficiálně mají všechny země náboženskou svobodu, přitom je však zakázáno přecházení od islámu
k jinému vyznání. Tím se stává křesťanství i nové konverze k této víře životu nebezpečným.
Berberové jsou původní obyvatelé severní Afriky; jejich počet se odhaduje na 20 milionů. Berberská společnost má kmenové uspořádání. Kmeny jsou závislé na zemědělství a lidé bývají zručnými umělci – živí se jako výrobci látek, hrnčíři, řezbáři nebo vyrábějí jemné výšivky.
Berberové nemají své oficiální náboženství. Mnozí jsou muslimové, ovšem často jen nominální
a islámské zákony dodržují jen velmi laxně.
Účinná misie s tradicí:
Naše dvě „adoptované“ redaktorky biblického vysílání TWR v severní Africe žijí a pracují v silně
muslimském prostředí, které nemá pro křesťany pochopení a proti evangeliu je silně vyhraněné.
Protože jsou tyto ženy mnohdy vystaveny pronásledování, nemůžeme z bezpečnostních důvodů
zveřejnit jejich pravá jména ani fotografie.
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mne můj zpěv k Boží chvále posilnil v těžkých situacích. Opravdu to pomáhá, kdo to nezkusil, může se přesvědčit. Líbí se mi i četby na pokračování v odpoledních hodinách i Večery
pod lampou. Už ani nevím, kolik knih z těch, co jste četli, jsem si koupila a doporučila druhým. Oslovil mne život Kornelia Novaka a jsem ráda, že jsou jeho knihy k dostání v češtině.
Děkuji za časopis Anténa, jsem ráda, že se do vašeho týmu hlásí další spolupracovníci
a budu se snažit přispět něčím psaným. Byla jsem vděčná i za pořad o depresi. Myslím, že
o duševních nemocech víme hodně málo. Mám psychicky nemocného syna a jsem ráda
za každou informaci. Zajímavý byl i pořad o bezdomovcích a péči o to, aby znova a úspěšně-

Sestra „Tamara“ byla dříve překladatelkou Bible do svého jazyka, berberštiny. V současné době
připravuje rozhlasové pořady pro ženy se zaměřením na biblické učednictví v jazyce této oblasti
severní Afriky – severoafrické francouzštině.
Pro sestru „Sunny“ je mateřským jazykem berberština, proto dříve spolupracovala při přípravě
křesťanských filmů jako překladatelka a interpretka. V současné době připravuje ve svém rodném
jazyce rozhlasové programy pro mládež a také relace pro rodinu.
Na oba programy reagují stovky a tisíce posluchačů, přestože je to pro každého životně nebezpečné.
Práce TWR v Africe je už rozvinutá a má svou tradici. Kolem 50 % všech věřících berberského původu v severní Africe poznalo Pána Ježíše skrze vysílání TWR!!!
Je třeba si uvědomit, že 41 % populace severní Afriky a Středního východu tvoří negramotní lidé –
tedy lidé, kteří neumí číst ani psát. Přitom je potvrzeno, že právě tito negramotní mají stejnou kapacitu
k učení jako gramotní a obecně mají dokonce mnohem lepší paměť. Pokud k nim přicházejí informace
skrze „uši“ – tedy především mluvené slovo – velice dobře si vše pamatují a přemýšlí o tom, co slyšeli.
Poslední informace z konce roku 2014 jsou více než povzbudivé. Církev Pána Ježíše se během
tohoto roku rozrostla 8x!!! Je něco takového vůbec možné? Ano, a dokonce tam, kde to málokdo
čekal. V oblasti, o které mluvíme, donedávna neexistoval překlad Bible v domorodém jazyce.
Situace se postupně mění – vyšel Nový zákon a evangelizační film Ježíš byl přeložen do místního
jazyka. Přesto je rozhlasové a návazně na to i ústní předávání stále nejsilnější nástroj a rozhlasové vysílání má nepředstavitelný strategický význam. A my toho můžeme být součástí.
Identitu našich spolupracovníků tajíme, ale události v regionu, kam vysílají, se utajit nedají. Mluvíme tady o probuzení v Alžírsku.
Aktuální osobní potřeby dvou redaktorek:
Tamara: V lednu 2014 jí zemřela maminka, která věřila v Pána Ježíše. V prosinci pak
zemřel i její tatínek, který evangelium slyšel, ale nevíme, zda je přijal. Tamara při všem tomto
zármutku má v týmu řadu klíčových zodpovědností a s tím spojenou spoustu práce. Budeme velmi
vděční, když pozvednete naši sestru a její rodinu na modlitbách, aby je Bůh v tomto roce utěšil.
Sunny: Začátkem roku 2014 prožila samovolný potrat, který byl těžkou ranou pro ni i jejího
manžela. Byli tím velmi sklíčeni, což je velký problém, zvlášť když jedním z vašich hlavních úkolů
je povzbuzovat ostatní! Teď už ale můžeme oznámit dobré zprávy – naše kolegyně je znovu těhotná a v pokročilém těhotenství je zatím vše v pořádku. Modlíme se, aby Bůh ochránil její rodinu
a malé miminko, které roste v jejím životě. Prosíme, modlete se za ni a jejího manžela, protože
stále pokračuje v tajných domácích návštěvách u posluchaček.
Praktická pomoc:
Obě sestry pracují pro Trans World Radio v utajení před nebezpečím nepřátelského světa; finanční pokrytí jejich osobních potřeb mají na starosti jiní.
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ji začali žít. Těším se na Vánoce s vašimi pořady a přeji hodně pomocných rukou i hlav!
Všechny zdraví Marie * Milí priatelia z českej redakcie Trans World Radia! Vďaka za váš pozdrav, žehnanie a modlitby a vďaka za vašu prácu, prostredníctvom ktorej prinášate svetlo
na tmavé miesta aj do každého otvoreného srdca. Podľa brata McGeeho je to práca, nesená
na vlnách éteru na všetky miesta zeme, ktorú videl už svätý Ján apoštol ako anjela letiaceho
prostredkom neba – „a videl som iného anjela letiaceho prostredkom neba, ktory MAL VEČNÉ EVANJELIUM, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i pokoleniu
i jazyku i ľudu. . .“ Váš pozdrav ma veľmi potešil. Prajem všetkým pracovníkom českej redak-

Vzhledem k místním poměrům je potřeba zajistit asi 500 USD (to je podle kurzu koruny přibližně 9–12 tis. Kč) na měsíc pro jednu pracovnici. V prvních letech se dařilo krýt plnou výši jejich
potřeb a poslední dva roky už jen částečně. TWR-CZ celkem na podporu misie mezi muslimy
zajistilo kolem půl milionu korun. Tak, jak je v TWR standardní, jejich práce je pečlivě monitorována, finance jsou přísně chráněny před zneužitím a vše se děje přes utajované osoby a spojky.
Současná politická situace je vypjatá a víru v Pána Ježíše posouvá do oblasti zákazů a potenciálního teroru. Ale evangelium neztrácí sílu a růst počtu věřících v oblasti, kde působí „české“
redaktorky, představuje asi 250 tisíc znovuzrozených lidí. A to mnohdy za cenu ztráty rodiny,
bydlení a přinejmenším ohrožení života.
O výši našich příspěvků na podporu práce v Africe se dočtete více v rubrice
o ekonomice. Pokud byste s radostí chtěli být i vy podporovateli těchto dvou
žen, posílejte své dary na náš účet pod VS 333 (viz Ekonomika).

Osobních 25 let
Dá-li Bůh, tak brzy uplyne 25 let mého působení v TWR-CZ, z toho od roku 1999 v pozici ředitele
a po celých 25 let také jako redaktora. V roce 2016 mi vznikne nárok na důchod. Moje manželka odchází do důchodu s koncem letošního roku a rozhodl jsem se jít do důchodu současně
s ní – já tedy do předčasného.
Moje funkční období ředitele končí 31. prosince tohoto roku a už nyní koncepčně a společně
s Radou TWR-CZ hledáme vhodného nástupce do této funkce.
Všechny věci a potřeby TWR-CZ jsou v Božích rukou, a tak s důvěrou v Něho jdeme vstříc i této
změně, a to jak já osobně, tak zůstávající tým TWR-CZ.
Snad bude prostor v podzimní Anténě podělit se více o moje požehnání a výsadu, kterou jsem
po dobu 25 let mohl mít a která už navěky zůstane velkým odkazem Boží milosti v mém životě.
Aleš Bartošek

Malá statistika za rok 2014:
–– TWR-CZ připravuje každý týden 42 typů různých pořadů týdně (volně tvořené vstupy moderátorů nepočítaje), což je ročně asi 2200 premiér vysílaných pořadů.
–– Počet návštěv webu: 273 tisíc (cca 6000 různých lidí měsíčně). Na webu nabízíme ročně asi
2000 premiér různých typů pořadů a za rok bylo staženo 710 tisíc pořadů, to znamená, že
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cie TWR, aby sa naplnilo v nich slovo zo Ž 90,16–17 „Nech sa vidí pri Tvojich služobníkoch
TVOJE DIELO a TVOJA SLAVA nad ich synmi. A nech je ľúbeznosť PÁNA nášho BOHA nad
nami, a upevní dielo našich rúk u nás! Prosíme, upevni dielo našich rúk!" Zdraví vás Soňa *
Dobrý a požehnaný den. Ráda bych se tímto informovala, zda také prodáváte např. CD s archivovanými pořady. Mám velmi ráda váš pořad Ke kořenům, ale stane se mi, že nestačím
zpětně poslech ani stažení přes archiv (např. série o judských králích). A protože se
k nim i vracím, chtěla jsem se jen tímto zeptat, zda je možné získat kompletní sérii. Děkuji
vám za úžasnou práci, kterou skrze vás Hospodin může činit. Renata * Milí ve vysílání, dě-
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Pozvánka

25 let TWR-CZ

V září tohoto roku uplynu 25 let od založení české redakce TWR. Před
rokem 1990 vysílalo TWR v českém jazyce z exilové redakce umístěné
v Monaku, kde byl také na nejbližším vysokém kopci krátkovlnný vysílač,
který se pro šíření signálu používal.
Ovšem politická situace ve východní Evropě se na konci 80. let změnila a v roce 1990 byla zahraniční redakce českého křesťanského vysílání
přemístěna do naší republiky. 10. září 1990 byla u tehdejšího ministerstva vnitra registrována společnost TWR-CZ. Nic jiného než Boží milost
nemůže za ten fakt, že letos to bude už 25 let.
Za tu dobu se v naší redakci vystřídalo 37 pracovníků na plný úvazek,
nespočet dobrovolníků a nedohledatelný počet těch, kteří nějakým
způsobem TWR-CZ pomohli. Především svědectvím, biblickou úvahou,
brigádou, jako technici, jako dárci finančních prostředků, jako duchovní
přátelé a podporovatelé…
Za 25 let je současné sídlo TWR-CZ už pátým místem; před 25 lety česká
redakce připravovala průměrně 15 až 30 minut programu denně a v současné době je to 720 minut denně. Průměrný věk posluchače se snížil
na polovinu a ještě spousta dalších zajímavých statistických údajů… Nejen tyto zajímavosti, ale mnohé další vzpomeneme v podzimním vydání
Antény. Co je ale mnohem živější a osobně bližší jsou vlastní vzpomínky
na nejrůznější situace, podání ruky s dávnými kolegy a spolupracovníky
a především vyjádření vděčnosti Pánu Bohu za tak dlouhý čas plný Jeho
požehnání a velké ochrany nad tímto Jeho dílem.
Proto se chceme všichni společně sejít na slavnostní bohoslužbě
19. září 2015 v modlitebně BJB Brno, Smetanova 20. Začneme ve
14 hodin bohoslužbou, po ní budou promítány dobové fotografie,
vyprávěny zkušenosti, příběhy, zajímavosti, nebude chybět prostor
pro osobní setkání, občerstvení a podobně. Tímto zveme všechny
zájemce k účasti, budeme moc rádi, když přijedete. Místa je dost,
jen prosíme o předběžnou registraci z důvodu přípravy židlí a malého občerstvení; stačí jméno a město, odkud přijedete. Využít můžete některý z kontaktů uvedených na poslední vnitřní straně Antény.
Tímto opravdu srdečně každého zveme.

každý pořad byl stažen průměrně 355x a nebo 2000 stažení různých pořadů denně (poslechnuté pořady přímo z webu nepočítaje).
–– Průměrně se ročně písemně registruje kolem stovky nových posluchačů, což je jen nepatrný
zlomek všech – většina se neregistruje.
TWR-CZ oslovuje posluchače těmito komunikačními cestami:
(v závorkách je uveden odhadovaný počet posluchačů):
–– nonstop vysílání R7 satelitem (nevíme – stovky až …)
–– nonstop vysílání R7 internetem:
• až 250 unikátních posluchačů denně (tzn. každý den si vysílání pustí až 250 různých lidí,
ale druhý den to mohou být – resp. z části určitě jsou – ti samí)
• průměrná délka poslechu: cca 60 min, minimální: 20 min
–– vysílání prostřednictvím Radia Proglas (cca 10 tis. až 50 tis. v průběhu vysílání)

Ekonomika roku 2014 a čtvrt století za námi
Letos to bude 25 let, co existuje TWR-CZ. V době založení jsme byli závislí na zahraničních
financích. Když v roce 1990 a 1991 nastupovali první pracovníci do pracovního poměru, nebyly
v naší zemi žádné zkušenosti s prací, která neměla řádné finanční zajištění. Tehdejší předseda
Řídícího výboru (tak se jmenoval orgán, kterým je dnes Rada TWR-CZ) říkal dnešnímu řediteli
TWR-CZ, který tehdy nastupoval jako technický pracovník, že peníze pro něj jsou jen na jeden
jeho měsíční plat (tehdy to bylo něco kolem 3000 Kč?).
Píše se rok 2015 a je málo organizací v naší zemi (je-li vůbec jaká), které nepřijímají žádné dotace, granty, nevytváří žádnou ziskovou činnost a už 25 let ani nevytváří příjmový rozpočet. Jak je
to možné? Tuto otázku nám dnes kladou mnozí lidé a opravdu se zájmem se ptají, jak to děláme.
Mohli bychom odpovědět v podstatě holou větou „děláme to, co dělat máme, a o to ostatní se
nestaráme“. Ta věta je pravdivá, ale mohla by být špatně pochopena nebo nesprávně vyložena,
vadně interpretována.
Už 25 let se Bůh stará o potřeby TWR-CZ a to si zaslouží pár vděčných poznámek. To první, co
musíme předeslat, je fakt, že se nechceme a ani nemůžeme chlubit nějakou vlastní úspěšností,
šikovností a prozíravostí. Pokud se můžeme chlubit, tak jedině Boží milostí. Přece ale chceme dát
nahlédnout, jak k Boží milosti v tomto zaopatření přistupujeme. Vůbec ji nebereme jako samozřejmost, a přece na ni spoléháme. V těch prvních letech naší práce jsme byli postaveni před fakt,
že zahraniční partneři nás podrží a my se budeme postupně osamostatňovat. To se lehce řekne,
ale hůř realizuje. Byli jsme průkopníky v české křesťanské kotlině, kteří vytvářeli malou síť osobních přátel a sponzorů jednotlivých pracovníků a každý pracovník musel dbát zásady, že např.
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kuji všem, kdo se podíleli na vánočním speciálu a věřím, že nebudu sama, kdo napíše, že
Vánoce s Rádiem 7 jsou ty pravé Vánoce. Marie * (ohlas na pořad Noční můry o slyšení Božího hlasu) Hezký večer přeju, zaslechl jsem, že si myslíte, že jste (ve vysílání) samy. Je to teda
asi skoro pravda, ale ne tak úplně. Já jsem poslouchat chtěl, ale 1. máme návštěvu a ta je
ukecaná a 2. podařilo se mi vložit do tabletu takovou tu maličkou mikroSIM kartu tak špatně, že není funkční a nejde mi ničím vytáhnout. Takže samy nejste, ale já slyším tak třetinu
toho, co povídáte. Nahrávám si to, takže uslyším, ale to už nebudu moct živě reagovat. Zaslechl jsem, jak některá z vás říkala, že hraje tři hodiny hry na mobilu. Možná je to ve vašem

nesmí přetahovat sponzory od jiných křesťanských aktivit na naši stranu. Byli jsme první v české
kotlině, kdo vytvářel miniprojekty např. pro vybavování kanceláří nábytkem. To vše bylo velmi
úspěšné, ale jen do jisté doby. Pak tyto praktiky zaváděly všechny možné organizace, složenky
nejrůznějších humanitárních a dobročinných společností zahlcovaly domácnosti, a my jsme mohli
pozorovat, že lidé jsou dezorientováni a štědrostí by se nejraději rozdali na všechny strany a tyto
řízené a promyšlené akce na získávání prostředků přestávají být účinné.
Současně jsme ale věděli, že naše služba nemůže být orientována na shánění peněz. Také
jsme odolávali výzvám platit schopné „fundraisery“ – tedy lidi, kteří by nám za peníze získávali
prostředky…
Byl přelom tisíciletí a doba, kdy jsme přehodnocovali strategii vysílání. Tušili jsme, že krátké
a střední vlny ztrácí půdu pod nohama. Jak pro svoji nízkou kvalitu, tak především pro velmi
(VELMI) drahý provoz – daný energetickou náročností a složitostí vysílacích systémů. Po delších
úvahách jsme se rozhodli pro satelitní vysílání a velmi brzy se k myšlenkám nového projektu přidal
i internet, který se v našem prostředí rychle domestikoval. Spočítali jsme, že budeme muset vynaložit o hodně více práce, ale zvýšíme vysílací rozsah a kapacitu 10x, zatímco náklady stoupnou
jen 3x. Na této myšlence jsme postavili naši výzvu posluchačům a všem křesťanům k podoře
rozhlasové misie. S odstupem času můžeme říci, že se neujala tak, jak jsme předpokládali… A to
byl poslední čin tohoto charakteru, který jsme podnikli. Už bylo jasné, že tudy cesta nevede.
Bylo nám však nade vší pochybnost jasné, že zde budeme tak dlouho, jak Bůh bude chtít. A jelikož také z Božího slova víme, že Bůh chce, abychom nesli evangelium a učili každého následovat
Krista, orientovali jsme se stále více na tento střed cílového terče. Jinými slovy, budeme-li dělat to,
co po nás Bůh chce, tak se Bůh o ostatní postará.
Rozjeli jsme společně se slovenskými kolegy celodenní vysílání a každý den v poledne děkujeme
Pánu Bohu za jednotlivce, kteří podpořili tuto práci. A tak to je dodnes.
Ekonomika TWR-CZ je tedy zobrazena v těchto mantinelech:
–– Celkem bylo v TWR-CZ zaměstnáno 37 osob na plný úvazek (průměrně 11 současně) a nikdy
se nestalo, že by někomu mu nebyla vyplacena plná mzda v řádném termínu.
–– Nikdy jsme nedlužili žádné odvody povinným subjektům, jako jsou sociální, finanční, zdravotní
a podobné instituce.
–– TWR-CZ nikdy nikomu nic nedlužilo a nemělo žádnou bankovní půjčku a nedávalo nic do zástavy (jen při budování hudebního studia jsme si dohodli přátelskou půjčku od jisté posluchačky z Německa proto, abychom mohli začít studio využívat co nejdříve).
–– Pokaždé, když se něco pokazilo nebo když bylo třeba do něčeho investovat větší obnos peněz, jsme ty peníze měli a nebo dostali.
–– Nikdy jsme nedostali tolik peněz, abychom si připadali dostatečně zajištění a „byli v pohodě“ – po celou dobu jsme závislí na Boží milosti.
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případě nadsázka, ale v mém nebyla. Až mi jednou Pán ukázal, že mou motivací k hraní je
touha po úspěchu. Po kladném hodnocení. Asi to tak je, a proto jsem hry z počítače odinstaloval a na mobilu jsem si je zakázal. Zbytečných věcí dělám samozřejmě taky hodně. Rád
o sobě ale prohlašuju, že nesnáším zbytečnou práci. No, poslechnu si nahrávku. Určitě to byl
zajímavý pořad. Přeju všestranné Boží požehnání v novém roce a moc děkuju za odvysílání
pořadu s panem Korbelem. Teď píše i Pavel, takže už máte i 1,5 posluchače. Bůh žehnej vám
dvěma i celému rádiu! David * (reakce na tentýž pořad) Dobrý večer, rád vás poslouchám,
a pravidelně. Oceňuji vaše přiznání promarněného času. Dodalo mi to sílu k rozhodnutí už

–– Už mnoho let se děje neuvěřitelný „přírodní“ zázrak, kdy ještě pár dnů před koncem roku chybí do vyrovnané rozpočtu několik stovek tisíc korun a poslední či předposlední den v roce jsou
na našem účtu peníze, které převýší roční výdaje. Kdo tím žije, tak prožívá zázrak a dobře
víme, že je to Bůh, kdo jedná – my jen ukazujeme všem, kolik už přišlo darů.
–– Vždy jsme byli transparentní, nikdy jsme peníze nikam nepřelévali, nikdy je nemaskovali a naprosto prokazatelně hospodaříme s každou korunou a vážíme si každého dárce, bez ohledu
na to, zda dal za rok 100 korun a nebo 300.000 korun.
Kdo takové Eben-Ezer může říci? Nemůžeme myslet za jiné, ale my to říci můžeme.
Tak jak jsme hospodařili v roce 2014:
Výdaje:
Nákupy drobného majetku

bez investic

Počítačové programy

12 tis.

Spotřební materiál
Tonery, papíry, kancelářské potřeby, záznamová média pro výrobu a archivaci pořadů a pro záznam pořadů pro posluchače (CD, DVD), obálky,
knihy, čistící, prací a údržbové prostředky (auto, dům, technika), studiové
potřeby – baterie, sluchátka

50 tis.

Tisk
Anténa , programy, potvrzení k dani, složenky, PF

93 tis.

Poplatky, daně, pojištění

78 tis.

Práce, služby, energie
Z toho:
Poštovné ............................................................................................... 70 tis.
Telefony ................................................................................................ 27 tis.
Elektřina, voda, plyn .......................................................................... 161 tis.
Pohonné hmoty a cestovné . ............................................................... 108 tis.
Ostatní služby – internet, domény, přihrádečné, odpady, povinné
revize, občerstvení hostů, technické zabezpečení live vysílání,
údržba nemovitosti, rozhlasové poplatky, nový HUP ........................ 225 tis.

591 tis.
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to konečně řešit a také si vážit každé prázdné chvilky, a že jich za den je. Vždy mi je to strašně
líto, protože tím sám sobě přiznávám tu krutou pravdu, že Pána Ježíše odsouvám, protože
mi není vším, jak to často vyznávám. A on trpělivě čeká, až si ten internet prosurfuji. Vždy si
připomenu situaci, až před ním budu stát a dá mi příležitost ohlédnout se po svém pozemském životě, jak mi to bude vůči němu líto, a nebudu mít nic na svou obhajobu. Vedeme boj
proti našemu tělu a ten boj sami nevyhrajeme. Máme Ducha svatého, který nás usvědčuje,
a zároveň dává sílu. I my sami se v tom musíme povzbuzovat navzájem, a za to děkuji vám,
že tak činíte. Přeji vám Boží pokoj a požehnání do každodenního plahočení, rostoucí víru

Mzdy a zákonné pojištění a odvody
Pracovníci v řádném pracovním poměru, externisté, náhrady za pracovní
neschopnost – prakticky všechny personální výdaje včetně odvodů zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění

3.206 tis.

Rádio 7 – technický provoz

392 tis.

Podpora redaktorek v Africe

124 tis.

VÝDAJE CELKEM

4.546 tis.

Příjmy:
Dary z České republiky
Z toho dary pro Afriku, přijaté v roce 2014 .................................... 37,9 tis.

3.596 tis.

Příspěvky na překlady zahraničních pořadů z TWR-E

898 tis.

Dary ze zahraničí (Slovensko + celý svět)

183 tis.

Příjmy hudebního studia

87 tis.

Příjmy z drobného prodeje, přepočtu měnových kurzů a podobně

64 tis.

PŘÍJMY CELKEM

4.828 tis.

Pozn.:
–– Jednotlivé položky jsou zaokrouhlovány a součet může být v jednotkách odlišný.
–– Graf na internetu na konci roku 2014 zahrnoval i výdaj za zkolabovaný server, ale účetní
faktura přišla až v roce 2015, a proto není zahrnuta v této tabulce.
Souhrnné potvrzení za dary, přijaté v roce 2014, jsme odesílali v polovině
ledna 2015.
Ještě jednou děkujeme především Pánu Bohu za službu, kterou můžeme dělat.
Jsme si vědomi, že to, co děláme my pro Boha, není tak důležité jako to, co Bůh
už udělal pro nás. A proto každá naše malá snaha a radost přiložit ruku či peníz k dílu musí vycházet ze srdce a Pán Bůh z toho má být oslaven. Děkujeme
i za jednoho každého z vás, ať už jste dali 1x v životě a nebo po dobu 25 let
každý měsíc posíláte svůj dar. Není silnějšího slova než Děkujeme!
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a naději v setkání s ním. Radek * Díky moc za pěkné povídání i celý vánoční program. M. *
Dobrý den do TWR, je mi 36 let a jsem šťastně ženatý a také otec čtyř malých dětí (7, 5, 3, a 9
měsíců). Chtěl bych vám poděkovat za TWR... Zvlášť paní Frydrychové – Houpací křeslo
posloucháme (manželka také) pravidelně. Vlastně mě k tomu přivedla. Vše si ukládám
do svého telefonu a poslouchám znovu a znovu, když mám čas, třeba cestou do práce nebo
když uklízím kuchyňskou linku J. Je to jasné, čisté a ostré slovo. Třeba to o manželské nevěře... Nemám s tím problém, ale je potřeba slyšet jasné varování a vzít si to k srdci. Chtěl bych
vás povzbudit, že vaše slovo je relevantní i pro mladé rodiny (často říkáte, že mluvíte ke

Chcete-li podpořit naši práci finančním darem,
máte tyto možnosti:

• bankovním převodem (je nezbytně nutné vyplnit variabilní symbol)
• poštovní poukázkou typu A
• předáním hotovosti (uveďte své jméno a adresu)
K poukázání daru ve prospěch Trans World Radia potřebujete znát alespoň některé z těchto údajů:
číslo našeho bankovního účtu: 74232621/0100 (platí pro Kč)
		Komerční banka Brno-město
		IBAN kód: CZ70 0100 0000 0000 7423 2621
		BIC kód (SWIFT): KOMBCZPP
		2623010976/1100 (platí pro EUR – při převodu
na Slovensku platí běžný domácí tarif, z ostatního
zahraničí jde o mezinárodní převod)
		Tatra banka Bratislava
		IBAN kód: SK05 1100 0000 0026 2301 0976
		BIC kód (SWIFT): TATRSKBX
variabilní symbol (nutno vyplnit): vaše osobní evidenční číslo s případným dalším rozlišením –
10 znaků podle uvedeného rozpisu – pokud číslo
neznáte nebo nemáte, obdržíte ho na vyžádání v naší
redakci.
konstantní symbol:
pro bankovní převod: 558
pro pošt. poukázku typu A: 0379
adresa majitele účtu:
Trans World Radio
P. O. Box 96
656 96 Brno
Variabilní symbol = informace o odesílateli a cíli podpory
Variabilní symbol má 10 míst pro číslice.
Kompletní variabilní symbol /VS/ vznikne tak, že na prvních pět pozic napíšete své osobní
číslo, které od nás dostáváte + dvě nuly + trojmístný kód.
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generaci padesátých let... ale mluví to i k nám mladším J. Kéž by i moje děti jednou psaly
do rádia o tom, jak jsou rády za křesťanskou výchovu, jak milují Pána a jak s Ním i s námi
prožívají každý den plnými doušky... Tak ještě jednou děkuji velice, Jirka * Moji milí na Rádiu 7, chtěla bych vám poděkovat za to, že vaše rádio mě provázelo celý loňský rok svými
úžasnými pořady ve dne i v noci, díky našemu Pánu, že dává ještě takové podmínky, aby
bylo možno zvěstovat Jeho slovo tak krásným způsobem, jak to dělá Rádio 7. A tak bych
vám všem do roku 2015 chtěla popřát hodně Boží moudrosti, lásky a Jeho požehnání na
každý nový den, který nám bude naším Pánem darován. Buďte všichni v Boží péči. A mám

Variabilní symbol vyplňujete v nepředtištěných složenkách a u příkazů k bankovnímu převodu.
Na poslední tři místa můžete napsat jeden z nabídnutých třímístných kódů. Zde je jejich seznam,
ze kterého si můžete pro konkrétní určení daru vybrat a vepsat ho na poslední tři místa variabilního symbolu (u předtištěných složenek typu A do Specifického symbolu).
Vaše osobní evidenční číslo XXXXX00XXX trojmístný kód – určení použití daru
- - - - - - - 000 ... obecný dar pro podporu služby TWR-CZ
- - - - - - - 100 … mzdový fond TWR-CZ
- - - - - - - 101 ... podpora Kateřiny Hodecové
- - - - - - - 102 ... podpora Vlastimila Kolegara
- - - - - - - 106 ... podpora Aleše Bartoška
- - - - - - - 107 ... podpora Jitky Hovořákové
- - - - - - - 109 ... podpora Daniela Zemana
- - - - - - - 116 ... podpora Jiřiny Čunkové
- - - - - - - 118 ... podpora Lenky Malinové
- - - - - - - 121 ... podpora Lucie Endlicherové
- - - - - - - 124 … podpora Lídy Hojkové
- - - - - - - 126 … podpora Pavla Surého
- - - - - - - 127 … podpora Hany Žíhové
- - - - - - - 129 ... podpora Dominika Kratochvíla
- - - - - - - 201 … knihy
- - - - - - - 202 … kazety, CD a jiné
- - - - - - - 401 … technické vybavení a rozvoj
- - - - - - - 501 … internet download
- - - - - - - 777 … celodenní vysílání
- - - - - - - 333 … podpora našich redaktorek pro Afriku
Potvrzení o přijatých darech vystavujeme souhrnně vždy do 15. ledna následujícího roku (pokud si nevyžádáte jinak) a zasíláme je poštou. Tento termín striktně dodržujeme, takže pokud potvrzení nedostanete pár dnů po tomto datu,
kontaktujte nás. Kontaktujte nás také v případě jakýchkoliv nejasností.
Elektronické potvrzení můžete obdržet ihned po zapsání daru do naší evidence – stačí, když jednou zašlete ze své e-mailové adresy požadavek na tuto službu. Systém je automatizován.
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ještě jednu zištnou prosbu, t. č. nevysíláte ani přes počítač ani přes satelit, dá s tím něco
dělat, anebo je to tím zkolabovaným kardioPC centrem, o kterém píšete na hlavní straně
webu? Díky, že se tímto mým posteskem budete zabývat, vaše sestra v Pánu Miluška *
Dobrý den, moc ráda poslouchám váš pořad Světem Bible (Vernon McGee). Jelikož jsem
„stihla“ slyšet pouze několik biblických knih a nezastírám, že bych měla ráda takovéto výklady Božího slova neustále k dispozici, mám na vás dotaz, zda je k dispozici výklad všech knih
Bible. Je možné si ho zakoupit na nějakém médiu či stáhnout z webu? Velmi pěkně děkuji
za odpověď a přeji Boží požehnání do služby, kterou děláte. Martina * Milé sestry a bratři,

Poznámka
Pokud se rozhodnete použít poštovní poukázku typu A, nejlépe uděláte, použijete-li složenku,
která je od nás předtištěná. Nemáte-li tuto složenku, případně jich potřebujete více, rádi vám
zašleme další.
Protože námi dodávané předtištěné složenky mají vždy koncové trojčíslí tvořené třemi nulami,
jsou tyto dary určeny pro TWR-CZ obecně. Někteří dárci však podporují konkrétní projekty
TWR-CZ, nejvíce se pak podílí na mzdách jednotlivých pracovníků.
Koncové trojčíslí vždy umožňovalo použít místo tří nul některé jiné trojčíslí, které určovalo jeden
z vybraných projektů. To stále platí, ale protože předtištěné nuly nelze škrtat a opravovat, můžete své určení daru označit trojčíslím, které vepíšete do další kolonky – S. symbol (Specifický symbol). Využití této možnosti je na každém z vás. Tento údaj není
povinný – je to jen možnost, jak označit, na co konkrétně je váš dar určen.
Stále platí, že pokud potřebujete pomoci, zavolejte k nám do redakce
(544 233 771) a Vlastimil Kolegar, případně Jitka Hovořáková vám rádi
pomohou.

Změny u sousedů
Těsně před koncem roku 2014 přijeli do Brna dva muži
z partnerské redakce TWR-media (TWR-Slovensko). Jednoho jsme znali už 25 let, byl to ředitel TWR-Media Lubomír
Vyhnánek, a ten nám přijel představit svého nástupce.
Ivan Zuštiak byl slovenskou Radou jmenován do funkce
ředitele TWR-Media od 1. ledna 2015. Dmes je tedy novým partnerem pro spolupráci na česko-slovenském projektu
Rádia 7, a proto jsme ho poprosili o krátké představení.
Keď som ako mladý absolvent lekárskej fakulty preberal diplom, netušil som, ako sa budú ďalej odvíjať Pánove cesty
v mojom živote. Necelé 2 mesiace po nástupe do nemocnice sa začali novembrové „zamatové“ udalosti a ja som ako
mladý lekár zistil, že okolo mňa je mnoho ľudí, ktorí cítia, že
na zaplnenie ich vnútornej prázdnoty potrebujú duchovnú odpoveď. Niekoľko desiatok ľudí sa
začalo obracať k Bohu (včetne mojich kolegov lekárov a sestričiek na pracovisku) a pri hľadaní
pastora pre naše novo vzniknuté spoločenstvo som zrazu bol utvrdený Duchom svätým, že pastorom mám byť ja. Bránil som sa tomu, argumentoval som Pánovi, že v nemocnici som pre Neho
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chtěla bych vám poděkovat za to, že jsem minulý rok mohla slyšet Boží slovo tlumočené
vašimi ústy. Ten silvestrovský pořad byl také moc pěkný. Oba Honzové, Hanička i Žaneta –
upřímný rozhovor o tom, co prožívají, takové porozumění a soulad, nechce se věřit, že to
nebylo předem připravené... Moje prosba směřuje k uplynulým měsícům. Nevím přesně
kdy, ale slyšela jsem rozhovor Jany Hájkové na téma: „Zdravé vztahy jako prevence“. Asi to
bylo v pořadu Rozmarýna? Napadlo mne, že bychom tuto sestru mohly pozvat k nám
do Žďáru na Aglow, kde by mohla na toto téma mluvit. Nevím, jestli není odněkud zdaleka
a jestli by chtěla a mohla. Prosila bych o kontakt na ni, jestli je to možné. Domluvila bych se

Život víry
: skutečný život
: opravdová víra
: reálný Bůh

ukázkové číslo zdarma
objednávkový formulář on-line
internetová a pdf verze za zvýhodněnou cenu

www.zivotviry.cz

e-mail: predplatne@zivotviry.cz
tel.: 284 841 922
www.facebook.com/zivotviry

❖ zpravodajství z křesťanského světa ❖ přehled o chystaných akcích ❖ evangelikální pohled na společenské dění

Zahřeje a povzbudí

Mezidenominační křesťanský měsíčník ❖ povzbuzení ve víře ❖ aktuální, prakticky pojatá témata

užitočný – obracajú sa moji kolegovia. Keď som nakoniec povedal svojmu primárovi, že chcem
pracovať ako lekár len na polovičný úväzok a na polovicu v zbore, povedal mi: „Ivan, ty si sa
zbláznil, kde ja zoberiem lekára, ktorý pokryje tú druhú polovicu úväzku?“
Na druhý deň bol štátny sviatok, ale na ďalší deň za mojim primárom prišiel lekár z iného mesta,
rovnakej špecializácie a spýtal sa môjho šéfa, či by nemohol pracovať na našom oddelení na polovičný úväzok. A tak začala pastorská služba v mojom živote, ktorá trvá doteraz. Pred 2 rokmi
na jednej kresťanskej konferencii nás služobník, ktorý slúžil, vyzval, aby sme niečo robili aj mimo
náš zbor, niečo pre mesto, národ.
Keď sme sa na konci jednej bohoslužby počas tejto konferencie modlili ako pastori za ľudí s ich potrebami, zrazu prišiel jeden mladý muž a prv, než som sa za neho začal modliť, mi povedal, že chce,
aby som počul, ako sa dostal na túto konferenciu. Povedal, že si hral na gitare, sediac na svojej posteli,
mal zapnuté rádio, potom prestal hrať a oprel svoju gitaru o posteľ, táto gitara sa zosunula a preladila
rádio na Rádio 7, kde bol práve vysielaný priamy prenos z konferencie. Povedal mi, že počul posledných 20 minút a Boh k nemu veľmi silne hovoril a on plakal a plakal, lebo vedel, že Boh je reálny.
Po tejto konferencii za mnou prišiel muž, ktorý je členom Rady Rádia 7, a povedal mi, žeby som
sa modlil, či nemám prebrať vedenie rádia po bratovi Vyhnánkovi (ktorý odchádzal do dôchodku). Keď sme sa spolu aj s mojou manželkou modlili za túto vec, Pán Boh nám postupne ukazoval,
že je to miesto pripravené od Neho. A všetky tie súvislosti, ktoré sa na tej konferencii udiali v súvise s Rádiom 7, som si uvedomil až dodatočne.
Som veľmi vďačný, že mám plnú podporu mojej manželky, ktorá mi priamo v rádiu pomáha,
a takisto mojich detí, ktoré sa za rádio spolu s nami modlia.
Slovenské vysielanie Rádia 7 má svoje špecifiká – vysielame aj na FM frekvenciách, takže je
možné si nás naladiť aj v aute, alebo bežnom rádiu. Máme informačno-poradenský blok relácii,
ktoré majú pomôcť ľuďom v bežných životných situáciách a pomedzi piesne sú krátke úvahy
vychádzajúce z biblických základov. Chceme pripraviť vo večerných hodinách akési rybníky –
relácie pre hľadajúcich, aby mohli reálne zažiť Boží dotyk a spoznať, že Pán Boh je skutočný.
Uvedomujem si, že práca, ktorá ešte predo mnou leží, je náročná a ak máme zažiť podobné
situácie ako hore spomenutá príhoda s gitarou, potrebujeme veľa modlitieb a týmto vás o ne
prosím. Stále znovu sa totiž stretávam s tým, že ľudia na Slovensku sú hladní po Bohu a my sa
potrebujeme k nim vystrieť.

Áron a Mojžíš

(aneb Jak jsme měnili server)
Už nějaký čas jsme v rádiu uvažovali o výměně počítačových serverů – zařízení, na kterých jsou
uloženy všechny nahrávky, redakční a další materiály, a na nichž po technické stránce víceméně
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s ní. Děkuji! Přeji vám, aby i nastávající rok jste šli v Jeho šlépějích... Eva * Hezký den, tak si
říkám, že by paní Zuzana (psychiatrička Zuzana Kasalová, pravidelný první host pořadu Na sobotní frekvenci Proglasu na počátku roku) měla být hostem Tematické soboty, aby bylo víc
času. To není možné, jak to uteklo od její minulé návštěvy. Pěkně si povídáte, a tak nebudu
volat. Nesouhlasím jen s jediným tvrzením, a to že by misionář měl začínat až po 3 až 4 letech. Nejvíc totiž evangelizují ti čerstvě obrácení. Myslím, že je to proto, že jsou ještě v euforii ze své záchrany. Mnohdy jsou osvobození z drog, prožívají vyslyšení modliteb, získávají
nové bratry a sestry, jezdí po konferencích. My, kteří už s Pánem nějakou tu chvíli žijeme,

závisí provoz celé redakce. Ne že by přestávaly fungovat – naopak – velmi spolehlivě pracovaly už asi 10 let v nepřetržitém provozu. V této souvislosti chceme
vyjádřit velké poděkování Petru Krištofovi,
který servery postavil a uvedl do provozu.
Pojmenoval je tehdy podle starozákonních patriarchů – Aaron (Áron) a Moses
(Mojžíš). Pomalu jsme sice začínali bojovat s kapacitními problémy – a není divu,
za ta léta přece jen nějakých pár tisíců
hodin nahrávek přibylo, jenže – jak se
říká – co funguje, do toho se nemá šťou- Prameny veškerého virtuálního rozumu české redakce
rat. V klidu jsme tedy přemýšleli o různých vycházely od Mojžíše a Árona… Od ledna je
nahradil omlazený dvojník a zatím se ukazuje jako
variantách řešení nových serverů s tím, že
nástroj „stejné víry“.
až už opravdu nebude zbytí, po pečlivém
naplánování provedeme jejich výměnu.
Konečné rozhodnutí „pustit se do toho“ oddalovalo i váhání mezi dvěma variantami – buď zařízení kompaktní, víceméně připravené k okamžitému použití (tzv. síťové úložiště – NAS), ale
s omezenou funkcionalitou (některé pro redakci důležité funkce – např. databáze pořadů – by se
musely řešit jinak), nebo na míru postavený server, který by za cenu větší komplikovanosti zastal
všechny požadované funkce.
Blížilo se vánoční období loňského roku, přípravy svátečního vysílání byly v plném proudu, a nikdo z nás netušil, že chvíle, kdy bude potřeba toto dilema rozetnout, udeří dříve, než čekáme....
Během svátků bývá v redakci omezený provoz, aby i pracovníci TWR mohli alespoň část svátečních dnů prožít pokud možno v klidu se svými rodinami. Oproti běžnému provozu je více pořadů
nachystáno dopředu a každý se snaží vše co nejpečlivěji připravit, aby průběh vysílání v těchto
dnech byl co nejhladší. Jinak tomu nebylo ani loni. Proběhl Štědrý den i první svátek vánoční,
vysílání bez zádrhelů běželo. V pátek 26.12. dopoledne – během vysílání slovenské redakce –
jsem chtěl z domu preventivně zkontrolovat, jestli v rádiu vše funguje, jak má. A ouha – nemohu se
připojit k serveru Aaron. To se stává, když vypadne internetové připojení – nicméně rádio vysílá,
takže internet funguje. Zdá se tedy, že se budu muset vypravit do rádia a zkontrolovat situaci
na místě. Zjišťuji, že server je „zamrzlý“, běží, ale nereaguje. To je v tomto případě poměrně
neobvyklá věc, protože, jak už jsem uváděl, Aaron běžel spolehlivě už celé desetiletí. Po restartu
server normálně naběhl (právě včas, aby české vysílání mohlo bez problémů začít). Zkoumám,
jestli se mi podaří identifikovat příčinu zastavení, ale nic podezřelého nenacházím. Řadím tedy
tento problém do kategorie „ojedinělých náhodných závad bez zjevné příčiny“ a s nadějí, že
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víme, že život křesťana není jen samé haleluja. On nás náš Pán často neposlechne, jeho cesty jsou opravdu jiné než ty naše a vodí nás, kudy sám chce. I když bych s nevěřícím neměnil,
už nedokážu prezentovat svou víru jako cestu ke štěstí, bohatství a radosti. Občas radost
zažívám, ale jsou to vzácné chvilky. Ať máte takových chvil oba dva co možná nejvíc! David
* Mala som možnosť vypočuť si časť relácie, ktorú ste odvysielali na Štedrý večer pod názvom Stalo se s Ester Kriškovou. Túto reláciu som v archive nenašla. Možete mi ju poslať?
Vďaka za vašu službu. Zuzana * Dobrý den, přeji vše dobré do nového roku všem pracovníkům Rádia 7 – i jejich rodinám a milým. Děkuji za vaši práci, ráda vás poslouchám, vždy

zbytek svátků proběhne bez dalších incidentů, odjíždím domů. Tato naděje ovšem vydržela jen
do sobotního dopoledne. Opět v době, kdy česká redakce nevysílá, zjišťuji, že se server znovu
zastavil. To už není „ojedinělá náhodná závada“, to už začíná být vážnější... Nedá se nic dělat,
po novém roce už budeme muset opravdu konečně provést tu plánovanou výměnu, uvažuji...
O tom, že to nepočká ani do nového roku, mne ovšem přesvědčuje třetí pád serveru, který nastává jen po několika dalších hodinách. Je potřeba jednat okamžitě.
Přepínám vysílání na zálohu a říkám si, že je to ta opravdu nejméně vhodná doba pro řešení této
záležitosti. Kde teď mezi svátky seženeme nový server? Samozřejmě tím padá druhá uvažovaná
varianta, protože server na objednávku nám teď nikdo nepostaví. Nedá se nic dělat, budeme se
muset spokojit s tím jednodušším řešením (NAS), to, co nezvládne, bude muset zatím zastat starý
kolega Moses, a později na to zřejmě budeme muset pořídit druhý nový server... Sice dražší, ale
v této situaci asi jediná možnost. Před nedělní půlnocí usedám k počítači a na internetu se pokouším vybrat vhodné zařízení, které by bylo možné v co nejkratší době sehnat.
A najednou se začíná odvíjet sled událostí, které člověk nemůže považovat za náhodu:
Některé vhodné modely jsme už měli v rámci předchozího hledání předběžně vytipované, takže
teď už jen vybrat jeden z nich, a hlavně takový, který by byl co nejrychleji dostupný. Během
hledání na internetu najednou narážím na nový, asi měsíc starý model, který jsem zatím neviděl.
K úžasu svému (a později i k úžasu svých přátel v IT branži, kteří podobné zařízení také ještě
neviděli) zjišťuju, že toto zařízení v sobě – jako naprostou novinku v této kategorii – vlastně sdružuje obě varianty, mezi kterými jsme se nemohli rozhodnout, tedy kompaktní zařízení s komplexní
funkcionalitou! A dokonce stránka e-shopu uvádí, že by mohlo být do 48 hodin v Brně! Poté, co
se vzpamatuju z překvapení a ověřím si, že je to opravdu tak, jak to vypadá, píšu ještě rychle
mail IT specialistům Petru Krištofovi a Petru Hodecovi, abych zjistil jejich názor na toto zařízení.
Oba souhlasí. V pondělí ráno o situaci telefonicky informuji našeho ředitele Aleše Bartoška, který
nákup schvaluje. Už se chystám kliknout na tlačítko „Objednat“, když vtom ještě zahlodá červíček pochybností – opravdu je to dobré rozhodnutí? Není to unáhlené? Nešel by Aaron přeci jen
ještě resuscitovat? Volám tedy ještě do rádia kolegovi Dominikovi, který má technickou službu,
a domlouvám se s ním, že v serveru ještě zkusí vyměnit napájecí zdroj, který někdy bývá příčinou
takových poruch... Dominik zkouší zapojit zdroj z jiného – funkčního – počítače, ale zanedlouho
mi volá, že s tímto zdrojem server ani „neškytne“. V tu chvíli červíček pochybností o správnosti
rozhodnutí pro nový nákup definitivně dohlodal. Naopak začínám mít strach, aby starý server šel
ještě alespoň na chvíli nahodit, abychom z něj zkopírovali část dat, která nebyla v záloze. To se
naštěstí podaří, takže teď už s klidným srdcem závazně potvrzuji objednávku. Ta sice nedorazila
do slibovaných 48 hodin (na Silvestra), ale až 2. ledna, nicméně šance, že nový server stihneme uvést do provozu do pondělka 5. ledna, kdy do redakce nastoupí celý tým a v plné síle se
bude chtít pustit do práce, tady stále ještě je. V pátek 2. 1. večer se pouštím do instalace právě
dorazivšího zbrusu nového zařízení, která jde díky Bohu hladce. Zapínám starý server a spouštím
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jste povzbuzením. Ať vám Pán Bůh žehná. Milada * (reakce na hádanku Kdo je to?) Prajem
pokojný a radostný deň. Muž, s ktorým bol urobený fiktívny rozhovor, bol Jób. Veľmi zaujímavé „prichytiť“ ho v období, keď ešte nebol zasiahnutý všetkými tými „jóbovkami“... Števka
* Dobrý večer. Som kazateľ Evanjelickej cirkvi metodistickej v Srbsku. Asi pred mesiacom
som začal trochu pravidelnejšie sledovať Rádio 7 cez internet a bol som mimoriadne povzbudený veľkým výberom relácií, ktoré vysielate. Je to naozaj pestrý program, v ktorom si
každý môže nájsť niečo, čím bude jeho viera posilnená! Ďakujem vám za to! Nech aj naďalej
Pán vám dáva múdrosť a silu k tomu, aby ste pokračovali v službe, ktorú konáte. Dôvod,

kopírování dat. Vzhledem k jejich objemu a rychlosti přenosu odhaduju, že, pokud to půjde bez
zádrhelů, potrvá až do nedělního večera. Tak akorát, aby se pondělní termín spuštění podařilo
dodržet. Přitom si zároveň uvědomuju, že naposledy vydržel starý sever jet jen cca 6 hodin,
takže tak nějak počítám s tím, že budu zřejmě muset během probíhajícího kopírování několikrát
denně zajet do rádia a dosluhujícího starého Aarona popostrčit... inu, co se dá dělat. V průběhu
soboty několikrát denně z domu vzdáleně monitoruju probíhající kopírování, a se vzrůstajícím
překvapením zjišťuju, že stále běží.... stejně tak v neděli ráno, v neděli odpoledne... V neděli v půl
šesté v podvečer shledávám, že je kopírování dokončeno. Výborně, teď už jen zajedu do rádia,
abych nový server přenastavil na ostrý provoz a vše zkontroloval předtím, než zítra ráno všichni
kolegové přijdou do práce. Ještě se ani nestačím vypravit, a přichází mi hlášení od dohledového
systému, že se starý Aaron opět zastavil.... 20 minut po dokopírování všech dat. Náhoda?
Uvedení nového serveru do ostrého provozu proběhlo poměrně hladce, takže v pondělí ráno se
mohla redakce jen s minimálními zádrhely pustit do pilné práce a začít využívat jeho více než
dvojnásobnou kapacitu a vyšší výkon.
Když jsme se na celou záležitost zpětně podívali, uvědomili jsme si, že doba mezi svátky na přelomu roku, kterou bychom pro takovouto akci sami nikdy nevybrali, byla vlastně dobou úplně
nejvhodnější. Jednak byla – jak je to v redakci při přípravě na svátky obvyklé – drtivá většina
pořadů nachystána dopředu (a také zazálohována), jednak bylo v redakci minimum lidí, takže
omezení provozu vlivem nefunkčnosti serveru bylo také minimální. Dále jsme si uvědomili, že
jednotlivé výše popsané události do sebe zapadaly způsobem, který nelze prohlásit za pouhou
„shodu okolností“:
•• nové zařízení, které plně vyhovuje našim potřebám, bylo na trh uvedeno těsně před tím,
než jsme ho potřebovali,
•• to, že starý server nešel nastartovat s náhradním zdrojem utvrdilo naše rozhodnutí,
•• starý server bez poruchy běžel během celého kopírování dat, a těsně po jeho skončení
spadnul,
•• výpadky starého serveru nastaly vždy během programu slovenské redakce, který na něm
není závislý, takže samotné vysílání téměř nebylo narušeno.
Když jsem začínal psát tento článek, myslel jsem, že jej někde v tomto místě ukončím. 12. února
ovšem došlo k další události: bez varování dosloužil druhý ze serverů – Moses. Na jeho „bedrech“ ležela databáze pořadů a e-mailový a komunikační systém. Jen díky tomu, že už v té době
byl v provozu nově pořízený server s univerzální funkcionalitou, mohly na něj být jen s minimální
prodlevou přeneseny Mosesovy úkoly. Kdyby se to přihodilo ještě za služby starého Aarona,
znamenalo by to komplikace a prostoje daleko větší.
Daniel Zeman
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prečo píšem, je relácia Ke kořenům. Hneď som bol ohromený kvalitou tejto relácie a samotnej tématiky, ktorá bola preberaná (myslím na sériu „Judskí králi“, ktorá sa pred týždňom
skončila). Hoci som sa aj sám tou témou zaoberal v minulosti, pohľad, ktorý v reláciach poskytol pán Beneš, ma úplne udivil a snáď dal ešte väčšiu lásku k tejto časti Biblie, ale žiaľ
v archíve som mohol nájsť len niekoľko posledných kráľov, o ktorých hovoril (konkrétne,
od kráľa Chizkiáša až do konca série). Moja otázka je teda, či exisuje možnosť získať aj tie
ďalšie relácie v sérii o judských kráľoch?! Veľmi rád by som si ich vypočul. Vopred ďakujem
za odpoveď a prajem vám Božie požehnanie! Daniel * Chystala jsem se jet na „misijní ví-

Předvelikonoční večeře s Pánem
Člověk potřebuje jíst. Pokud nebude jíst, zemře. To ví každý z vlastní zkušenosti. Každý ví, co to
je hlad. Ten pocit známe, zná ho už řvoucí malé dítě, hlad a potrava je pro život neodmyslitelná
skutečnost.
Boží Syn se stal člověkem a také dobře věděl, co to je hlad. I Satan ví o této základní životní
potřebě člověka, a proto v situaci, kdy se Ježíš rozhodl nejíst, zaútočil. Pán Ježíš se nedal rozhodit
a odpověděl: „Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem
Božím“ (Lk 4:4).
Pán Ježíš sám svým dalším životem dokázal, že to, co řekl, je pravda. Sytil druhé slovem i chlebem. Učil učedníky i zástupy a rozdával chléb ve velkém… Jenom ze dvou akcí zbylo 19 košů
drobků.
Pojďme nahlédnout na jednu z těchto akcí. Evangelista Marek zapsal (8,1 a dál): Když s ním
v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si Ježíš učedníky
a řekl jim: „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst.
Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří z nich jsou zdaleka.“ Jeho učedníci mu odpověděli: „Odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všecky
nasytil?“ Zeptal se jich: „Kolik chlebů máte?“ Řekli: „Sedm.“ Nařídil tedy zástupu usednout
na zem; vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby
je předkládali; oni je předložili zástupu. Měli i několik rybiček; vzdal za ně díky a nařídil, aby je také předkládali. I jedli, nasytili se a sebrali zbylých nalámaných chlebů
sedm košů.
Je nám líto, že nejsme přímými účastníky. To je přece velký zázrak. Být tak u toho. Slavní kouzelníci dneška jsou šikovní manipulátoři a naplní stadiony zvědavými a senzacechtivými diváky. Ale
tehdy ten „plný stadion lidí“ jedl dosyta a to tam nepřijela žádná cateringová společnost. Nejsme
tam, ale můžeme nahlédnout. Co vidíme? Například vidíme Boží moc v praxi, vidíme, jak Bůh
slouží lidu, vidíme soucitného Ježíše a vidíme ještě spoustu dalších drobností…
V době Velikonoc si všichni křesťané připomínají tzv. Poslední večeři. Je to událost, při které byla
samotným Pánem Ježíšem ustanovena nevšední slavnost. Představme si i tuto akci z Markova
evangelia jako večeři. Možná už byl večer, možná byl dokonce čas večeře…
A co vidíme dál? Lidé byli s Pánem Ježíšem a hladověli. To by dnešní křesťané těžko přiznali. Být
s Ježíšem a hladovět? A přece to byla pravda. Jsem si jistý, že i v dnešní době můžeme být velmi
blízko Ježíši, a přece současně hladovět. Opravdu? Je moc fajn, když se vytvoří příjemná „duchovní“ atmosféra, hudba, světla, svíce, dobrá kapela… Když slovy apoštolů „uděláme stánek
Ježíši“… je nám dobře. Je nám dobře, když zůstaneme anonymní součástí velkého společenství
církve. Jsme přece tak blízko Ježíši. A jsme hladoví. Snad to ani nevnímáme, jak je nám dobře
v Boží přítomnosti. A přece právě nás vidí Ježíš jako hladové. Nečteme nic o tom, že by někdo
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kend“ do Brna, ale nakonec to nevyšlo. Když jsem zjistila, že přenášíte naživo hlavní program
misijního víkendu, udělalo mi to velkou radost. Moc děkuji. Takové živé vysílání z konferencí
bych uvítala častěji. Častokrát mě nějaká akce velmi zaujme, ale nemůžu být všude – s vámi
možná ano. Taky se mi moc líbila reportáž z biblické soutěže v Hustopečích. S takovými reportážemi si začínám připadat jako na vlnách Radiožurnálu. Bůh vám žehnej! Eliška * Moji
milí, nedá mi to, abych vám nenapsala alespoň pár řádků s poděkováním za vaše povzbuzující pořady. Poslouchám vás už více než 40 roků. Vysílání z Monte Carla bylo hodně rušené.
Psala jsem tenkrát bratru Vožehovi a on si našel čas mi odpovědět. Mám ty dopisy ještě za-

z velikého davu posluchačů kolem Pána Ježíše požadoval večeři. Snad ani o žádném hladu nevěděli, a přece je tak Ježíš viděl! Ježíš viděl dál. „Přece je nepošlu nenasycené, zemdlí na cestě…
půjdou každý svou cestou… musíme je nasytit…“
Dnes vidíme především to, jak všichni dostávají chléb s rybami a jedí. Ale ten výjev mluví dál. Být
„přítomen“ ještě neznamená být nasycen. A tady znovu dávám do pozornosti Kristův výrok: Ne
samým chlebem živ bude člověk. Nezůstávejme u prožitku „být při tom, být u toho, být s Bohem“.
Je potřebné přijmout potravu. Povečeřet.
Jak to probíhalo? Je to Pán Ježíš, který sytí, který bere do ruky a dává dál. Chléb a nejen samý
chléb, ale i slovo. Ale kdosi tam byl připraven, kdosi měl svačinu. Tak možná pro sebe. A tu Pán
použil. Je důležité to, co máme pro sebe, tu naši svačinu, to naše zajištění, to, co jsme si předem
připravili a vzali na cestu… právě to je potřebné vložit do Boží ruky. A Bůh bude pracovat. I Satan
věděl, že Bůh má moc proměnit kamení v chleby. I tady se zcela jistě povalovalo kolem mnoho
kamení, písku a všelijakého harampádí, ale to Pán Ježíš nebere do rukou. Bere tu jedinou a poslední svačinu. (I kdysi dávno předtím jedna vdova vzala poslední hrst mouky a trochu oleje, aby
napekla chleba a dala Božímu muži. A pak měla dostatek na dlouhé období hladu.)
Když čteme v epištole Efezským (4,11) slova: A on dal jedny za apoštoly, jiné proroky,
některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby dokonale připravili svaté k dílu
služby, k vybudování těla Kristova… tak lépe rozumíme i způsobu, jak Pán Ježíš podává
chléb. Podává ho svým učedníkům a ti ho dávají dál.
Každý křesťan má nějaké obdarování (ne talent) a má svým darem sloužit. Být učedníkem a služebníkem. Jsme připraveni dát Bohu k dispozici to, co jsme si nechali jako svoji svačinu jistoty? Celou
svačinu? Se vším všudy? Pokud ano, tak ji Bůh vezme, rozmnoží, zmocní, posílí, požehná a podá
nám ji zpět a budeme mít dost i pro stovky dalších. Bez Jeho proměny a bez Jeho síly to nejde…
Nestačí být jen pozorovatelem, účastníkem zástupu, je třeba se posadit a přijímat, nasytit se. Vlastní
svačina hlad nezažene. Jako křesťané se nutně potřebujeme sytit Božím slovem, bez této potravy
budeme hladoví a pokud se vydáme na cestu, necháme vyslat do služby, zemdlíme na cestě.
Ale zůstávejme přitom neustále v kontaktu s Pánem Ježíšem. I na té cestě potřebujeme mít „plný
žaludek“ Jeho slova. I „bohulibá“ služba může zaslepit. Mnohdy se ale příliš soustředíme na to,
co děláme pro Boha, ale při každé večeři s Pánem, při každé Památce Pána Ježíše – nejen při
příležitosti Velikonoc – raději neustále zaměřme svoje srdce na to, co Bůh udělal (a dosud dělá)
pro nás!
Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: „Víte, že za dva
dny jsou velikonoce, a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován.“ (Matouš
26:1) … Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „… mé tělo se
za vás vydává. … To čiňte na mou památku.“
Aleš Bartošek
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ložené. Nyní vás poslouchám přes internet, a přesto, že vůbec nevím, jak to funguje, jsem
moc spokojena s poslechem. Je to u mě Boží zázrak, že ve svých 79 letech mohu být s vámi
ve spojení celý den. Jsem vám všem moc vděčná za vaši práci, denně se za vás modlím.
Zdena * Milí bratři a sestry v Kristu, dovolte, abych vám nejprve vyjádřila díky za vaši záslužnou práci na Boží vinici. Jsem vděčná, že s vámi mohu prožívat radost z toho, jak Pán Bůh
jedná v životě lidí. Je povzbuzením slyšet svědectví lidí, jak je Pán Ježíš Kristus provází, pozvedá a proměňuje kamenná srdce tam, kde my to už vzdáváme. Pravidelně poslouchám
váš program v sobotním dopoledni, satelitní vysílání. Modlím se, aby díky vám mohlo být

Představujeme novou posilu redakce
Pocházím z Kobylí, od svatby žiji už 18 let v Brně. Pán Bůh mi dal krásnou rodinu, za kterou jsem
mu moc vděčný. Mám ženu Helenu a děti Johanku, Ondru a Vojtu. Navštěvujeme sbor BJB Brno.
Pracuji jako učitel na Fakultě stavební VUT v Brně.
Vyrůstal jsem v krásné rodině, kde se měli všichni rádi. Rodiče byli věřící, vštěpovali nám dětem dobré morální zásady,
učili nás vzájemnému soužití a zodpovědnosti. Byli ochotni
obětovat se jeden pro druhého i pro nás. Vodili nás do kostela a očekávali, že tam obdržíme víru v Boha. Doma tedy nebylo třeba se o věcech víry bavit. Já jsem se celkem brzy, už
jako malé dítě, začal vážně zajímat o to, jestli je Bůh. A tato
otázka mě provázela od dětství, až do mých pětadvaceti let.
Když už jsem alespoň s pochybnostmi doufal, že Bůh je, měl
jsem představu Boha, který je člověku vzdálený. Komunikace s Ním byla jednostranná – pouze ode mě k Němu, zatímco On už mi všechno potřebné řekl ve svých přikázáních,
která mám plnit. A tak jsem se snažil je plnit. Když se mi to
nedařilo, měl jsem možnost se vyzpovídat a myslet si, že mě
Bůh zase přijme k sobě. Pár dnů po zpovědi jsem měl pocit, že se moje hříchy nakupily, a prožíval
jsem muka, že jdu zase do pekla. Měl jsem představu, že s hříchy ve svém životě nemám šanci
pohnout, že budu do konce života vyznávat ve zpovědi ty samé věci. Život popisovaný v Bibli
mi připadal, že je pro ty svaté apoštoly, kteří věděli, že Bůh je. Já to nevím, a tak nemám sílu
něco změnit. Všechno se to týkalo toho, jestli budu dost dobrý. Role Ježíše Krista v tom celém mi
připadala jaksi nadbytečná.
Na postgraduálním studiu jsem měl dva spolužáky z hnutí Studenti pro Krista, kteří mi chtěli
sloužit svědectvím o Kristu. Jirka se o to pokoušel, ale já jsem ho odbýval, protože jsem byl velmi
uzavřený a nebyl jsem ochoten se s někým sdílet o svých soukromých věcech. A tak na mě Pán
Bůh použil Helenu.
Helena se mi líbila, přitahovala mě její upřímná víra. Dávali jsme si spolu schůzky. Ona je brala
jako pokus o moji evangelizaci, já jako pokus o rande. Helena mi kladla podobné otázky jako Jirka, ale tentokrát jsem ji už nechtěl odbýt nějakou frází, protože ke mně byla velmi upřímná a měl
jsem ji rád. Na její otázky jsem reagoval tak, že jsem si vzal týden nebo dva na rozmyšlenou
a myslel jsem, že se mi podaří najít argumenty pro obhajobu své představy víry. Ale místo toho
mě Pán Bůh vždy usvědčoval, že to, co Helena říká, je pravda, a Bible to potvrzuje.
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zastaveno ještě mnoho bloudících ve tmě. Marie * Moji drazí, předem vás velmi srdečně
zdravím z Valašska. Srdečně děkuji za vaše vysílání, které je mi velkým povzbuzením. Poslouchám vás přes satelit, je to báječné. Prosila bych vás, jestli byste mi mohli poslat na CD kázání bratra Barkociho o práci a penězích. Ještě jednou vás zdravím a děkuji. Vlasta * Dobrý
den, na Rádio 7 jsem přišla náhodou prostřednictvím vaší spolupráce s FM Radiem Proglas.
Od té doby jsem nesmírně vděčná, že existujete a jen lituji, že toho stíhám poslouchat tak
málo. Na podzim jsem objevila pořad Marie Frydrychové – Houpací křeslo – Nevěra, který
mne zaujal kvůli mé sestře. Chci vás poprosit, zda byste mi pro sestru mohli tyto pořady

Stále ve mně ale probíhal boj, protože jsem měl zažité, že za to, čemu já věřím, odpovídají
církevní představitelé a já mám pouze tuto víru bránit. Postupně jsem tuto představu překonával
a přebíral zodpovědnost za to, čemu věřím. Tato svoboda a zodpovědnost svědomí, kterou jsem
přijal, se stala jedním z velkých Božích vítězství v mém životě.
Na víře Heleny se mi velice líbil živý vztah, který s Bohem měla a po kterém jsem podvědomě
toužil. Postupně jsem se učil, jak se mohu modlit, jak přicházet k Bohu, jak očekávat, že bude
mluvit i On ke mně. Bůh přestával být vzdálený.
Další věcí, které jsem se dlouho bránil, bylo přijetí toho, že jsem spasen z milosti. Moje pýcha mi
bránila přijmout, že spasení je celé Boží zásluha a moje skutky nemají moc mě zachránit. Když
jsem kapituloval a přijal, že nemám Pánu Bohu co nabídnout na ospravedlnění svých hříchů,
pochopil jsem konečně význam Kristovy oběti na kříži.
Jinou důležitou věcí, kterou jsem přijal, bylo Kristovo vítězství nad mým hříchem. Uvěřil jsem,
že ďábel už nade mnou nemá moc stále mě stahovat do hříchu a já mohu s Boží pomocí hřích
přemáhat.
Nakonec se nám oběma podařil náš záměr, Helena mě přivedla ke Kristu a já jsem v ní získal
vzácnou ženu. Na našem svatebním oznámení jsme měli verš, který charakterizoval toto předsvatební období: „Než jsem poznal Boha, byl jsem sám a teď mi dal ještě tebe.“
Druhý verš, který jsme měli na oznámení, charakterizuje moje duchovní zápasy až do dnešních
dnů. Stálo tam: „Také my jsme poznali lásku, kterou má Bůh k nám a věříme v ni. Láska nezná
strach; dokonalá láska strach zahání.“
Můj další život byl poznáváním Boží lásky a zápasem se strachem. Když jsem byl mladší, měl
jsem strach, že nezvládnu svůj život, že se nebudu umět rozhodovat, že nebudu mít sílu se poprat
s těžkými situacemi, že nebudu dost dobrý pro Boha… Když jsem prožil popisované obrácení,
přidal se ještě strach o to, co po mě bude Pán Bůh chtít.
A tak byl strach stále účinnou ďáblovou zbraní, ale Pán Bůh mě postupně od jeho moci osvobozoval. Přijetí spasení z víry mi pomohlo získat jistotu, že už teď jsem spasen, a já se o to nemusím
starat. Mohu se teď věnovat službě Bohu a spolupracovat s Ním na své proměně do Kristovy
podoby.
Měl jsem strach z nesení zodpovědnosti, choval jsem se pokrytecky a alibisticky. Ale i zde mě
Bůh léčil skrze ujištění, že nemusím být dokonalý, ale že si přeje, abych jednal čestně. Snažím se
s těmi informacemi, které mám, dělat nejlepší rozhodnutí, jaká dokáži, a očekávám, že Pán Bůh
všechny mé všechny nedokonalosti přikryje.
Další strach byl z toho, aby mě lidé přijali. Snažil jsem se proto před nimi vypadat lepší, než jsem.
Pán Bůh mě z toho postupně osvobozoval. Ukazoval mi, že je to On, kdo je schopný zařídit mi
přízeň u lidí, bude-li to třeba. Poznával jsem, že strachem mě ďábel drží v šachu a že mě osvobodí jedině pravda. Když přiznám své nedostatky, slabosti a zápasy nejen před Bohem, ale i před
lidmi, nebude mít ďábel čím mě strašit.
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poslat. Nemohu totiž asi udělat nic víc, než jí být oporou či ji prozatímně vzít k nám, ale
hodně to bolí a každá rada a zkušenost pomáhá… Nesmírné DÍKY !!!!!!!! J, přeji vše dobré
a stálé Boží žehnání vám všem v TWR. Pavla * S velkým zájmem a užitkem pro svoji duši
jsem vyslechla dnes pořad Tichá pošta z Proglasu. Děkuji za něj, byl velmi krásný a vysvětlila jste nám posluchačům mnoho z tajemství oběti Pána Ježíše. Požehnané prožití velikonočních svátků a stálé spojení s Vítězem nad hříchem a smrtí upřímně přeje do Brna posluchačka Jarmila. P. S.: Poslouchám TWR i Proglas, velmi ocenuji vaši spolupráci která jistě těší Pána
Ježíše a přináší obohacení nám, posluchačům. * Dobrý deň, chcela by som posielať zo

Moje obrana před strachem byla původně v tom, že se budu snažit mít věci svého života pod kontrolou. Jenomže toto není možné. Naopak, když jsem uznával, že to, co se stane, nemám ve svých
rukou já, ale Bůh, bylo to pro mě velmi osvobozující.
Nakonec mě Pán Bůh přesvědčil, že sám nejsem schopen najít lepší plán pro svůj život než přijetí
Jeho vůle. Poznal jsem Jeho lásku. Poznal jsem, že má se mnou dobré záměry, a v tom jsem prožil
největší osvobození od svých strachů. Vítězství nad strachy mi pomáhá prožívat radost ve vztahu
s Bohem. Vím, že mě čeká ještě mnoho zápasů, ale Boží láska a milost mě udržují při životě.
Moje spojení s TWR začalo už v době, kdy jsem se začal více obracet k Bohu. Byla to doba, kdy
jsem byl příliš uzavřený, než abych se setkával s jinými lidmi a sdílel se s nimi o víře. Bůh přesto
našel další cestu, jak mě vzdělávat ve víře.
Helena tehdy spolupracovala s TWR a nabídla mi možnost spolupráce s rádiem. Já jsem pomáhal rád, a tak jsem souhlasil s podmínkou, že mě ve vysílání nebude slyšet. V TWR mi dali
na práci, abych kopíroval pro posluchače pořady, které si vyžádali. Pořady se musely fyzicky
přehrát na kazety a já jsem je přitom poslouchal. Byly to navybírané nejlepší pořady, některé
z nich jsem slyšel mnohokrát dokola. A tyto pořady formovaly moji víru v době, kdy jsem nebyl
schopen přijímat vyučování v přímém kontaktu s jinými lidmi.
Později jsem se věnoval další technické práci v TWR. V době začátku celodenního vysílání Rádia
7 jsme se s Helenou ve spolupráci s TWR vyměnili, protože byla potřeba moderátorů. Helena se
vrátila do TWR a já jsem se více věnoval službě v církvi. Poslední dva roky spolupracujeme s rádiem oba. Zaučuji se do práce redaktora i do dalších činností. V září tohoto roku chci nastoupit
jako interní zaměstnanec TWR.
Luděk Brdečko

Vánoční večírek pro spolupracovníky začíná vždy v řadách, ale pak je už vše neformální…Vpravo
v rozhovoru Karel Fridrich, Kateřina Hodecová, Aleš Navrátil a Lída Pohanková.
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slovenska príspevok na váš účet v Tatrabanke. Prosím o pridelenie osobného evidenčného
čísla, neviem, aké údaje sú potrebné. Chcela by som podporiť konkrétne reláciu Světem
Bible. Počúvam originál Thru the Bible cez aplikáciu v iPhone, ale moji priatelia nevedia tak
po anglicky a preto som vďačná za českú verziu tohoto úžasného programu. Zároveň vás
prosím, viete mi povedať, či je tento program vysielaný aj po maďarsky niekde? Ďakujem,
Lucia * (ohlas na pořad Na sobotní frekvenci Proglasu): Pracuji jako psycholog – jak mohu
varovat své nevěřící klienty před okultními praktikami, u nichž hledají pomoc? Čím argumentovat, když Boha neznají, ani nehledají?

