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Ve středu 30.3. od 18 
hodin hos  zimní zahra-
da sokolovského zámku 
jedinečnou besedu s 
českým podnikatelem a 
miliardářem Radimem 
Passerem o jeho životě. 
Je znám svou otevře-
nou povahou a  snahou 
o čestné a poc vé jed-
nání za každých okol-
nos . „Když mluvíte 
vždy a všude jen prav-
du, činí vás to nesmírně 
svobodným,“ říká Pas-
ser. Mnoho peněz dává 
na charita vní účely, 
přednáší o Bibli, založil 
duchovní společenské 
centrum a křesťanskou 
mateřskou a základní 
školu Elijáš.  
 
Radim Passer začal pod-
nikat po nedokončených 
vysokoškolských studiích 
na stavební fakultě v ro-
ce 1991. Založil společ-
nost Passerinvest Group, 
jež se stala jednou z nej-
respektovanějších deve-
loperských společnos  
na českém trhu. Na Praze 
4 vybudoval mul funkční 
areál BB Centrum, který 
patří mezi největší a nej-

úspěšnější v České re-
publice s řadou pres ž-
ních ocenění. Radim Pas-
ser považuje svůj podni-
katelský úspěch za dar od 
Pána Boha, k němuž se 
obrá l v roce 1998 po 
smr  svého prvorozené-
ho syna. Toto rozhodnu  
považuje za nejlepší ve 
svém životě.  
Změnilo od základu jeho 
soukromý život i celkový 
pohled na svět. Stojí za 
řadou charita vních pro-

jektů a je zakladatelem 
občanského sdružení 
Maranatha. Radim Pas-
ser je ženatý a má dva 
syny, třinác letého Ra-
dima a tříletého Samue-
la. Je autorem několika 
autobiografických knih.  
„Úspěch v naplňování 
mé vize z počátku naše-
ho podnikání vnímám 
především jako projev 
Božího požehnání a Pá-
nu Bohu za něj děkuji. 
Bůh nám dopřál, aby-
chom se stali prosperu-
jící společnos  se spo-
kojenými zaměstnanci, 
která vždy usiluje o udr-
žování korektních vzta-
hů se všemi obchodní-

mi partnery a ins tuce-
mi,“ píše v jedné z nich.. 
 
V dubnu následují v kni-
hovně setkání s kazate-
lem sokolovského sboru 
adven stů Mar nem 
Lindtnerem - 5. 4. Mar-
nost na druhou aneb O 
hledání smyslu pro hle-
dající, 12. 4.  Problém 
boles  aneb O původu 
zla a 19. 4.  Jít Bohu po 
krku aneb O Bohu na la-
vici obžalovaných.  (tk) 
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Mezi farizeji byl člověk 
jménem Nikodém, člen 
židovské rady. Ten přišel k 
Ježíšovi v noci a řekl mu: 
„Mistře, víme, že jsi učitel, 
který přišel od Boha. Ne-
boť nikdo nemůže činit ta 
znamení, která činíš ty, 
není-li Bůh s ním.“         
Ježíš mu odpověděl: 
„Amen, amen, pravím to-
bě, nenarodí-li se kdo zno-
vu, nemůže spatřit králov-
ství Boží.“                        
Nikodém mu řekl: „Jak se 
může člověk narodit, když 
je už starý? Nemůže přece 
vstoupit do těla své matky 
a podruhé se narodit.“ 
Ježíš odpověděl: „Amen, 
amen, pravím tobě, nena-
rodí-li se kdo z vody a z 
Ducha, nemůže vejít do 
království Božího. Co se 
narodilo z těla, je tělo, co 
se narodilo z Ducha, je 
duch. Nediv se, že jsem   
řekl: Musíte se narodit 
znovu. Vítr vane, kam 
chce, jeho zvuk slyšíš, ale 
nevíš, odkud přichází a 
kam směřuje. Tak je to s 
každým, kdo se narodil z 
Ducha.“   (Jan 3,1-8) 
Jak je nám Nikodém blíz-
ký! Přicházíme do církve, 
abychom mluvili o věcech 
náboženských. Zároveň 
však víme, že jsme přišli, 
protože toužíme po ně-
čem novém, lepším. Kolik 
z nás je tady takových Ni-
kodémů, kteří navenek 
přicházejí mluvit o věcech 
náboženských. Mluvíme 
moudře, máme to pro-
myšleno, mluvíme vážně. 
Ale někde hlouběji, za na-
ším mluvením se skrývá 
touha po hlubším a oprav-
dovějším životě; po něčem 
naprosto novém a jiném. 
První dobrá zpráva zní, že 
  Ježíš ví o této naší 

touze. Podobně jako začal 
Ježíš rozhovor s Nikodé-
mem, oslovuje i nás. Ne-
chce s námi diskutovat o 
věcech náboženských. 
Bude s námi mluvit o zále-
žitostech, po kterých by-
tostně touží každý z nás – 
jen se to někdy bojíme 
vyjádřit nahlas. 

To nové, opravdové, hlu-
boké, zcela jiné, co je 
předmětem naší touhy, to 
nejcennější, co můžeme v 
životě poznat a k čemu 
nás to táhne, nazývá Ježíš 
třemi termíny.  
1. Vidět Boží kralování – 
dáte mi za pravdu, že tou-
žíme vidět Boží vládu, jeho 
působení. Ono je to tak, že 
Bůh vstupuje, ale nám je 
to zastřeno. Stává se nám, 
že věc kterou hledáme, 
máme přímo před očima, 
ale nevidíme ji. Boží kralo-
vání máme před očima, 
ale něco nám zas rá zrak. 
2. Vstoupit do Božího kra-
lování – stát se součás  
jeho vlády, stát se  m, kdo 
podléhá jeho vládě – po 
tom toužíme, protože ví-
me, že si sami vládnout 
nedokážeme – že se sami 
ovládat nedokážeme – a 
určitě nechceme, aby nám 
vládnul ten zlý. Nejlepší 
cesta je vstoupit do jeho 
kralování, do jeho vlády a 
stát pod ní. 

3. Mít život věčný – ne 
někdy, už teď. V tom je 
nám Janovo evangelium 
blízké, že nás nenechává 
čekat na něco, co má přijít 
za dlouho. To není pro 
mou netrpělivou generaci 
a mladší lákavé. Chceme 
změnu zažít už tady. A Jan 
o tom mluví. Život věčný 
tady a teď.  
Cesta k naplnění této tou-
hy vede přes nové naroze-
ní.   
Někteří představují zno-
vuzrození jako vyšší stu-
peň duchovního života než 
je víra samotná. Někdy 
vnímáme nemilý pocit 
nadřazenos  u těch, kteří 
sami sebe považují za zno-
vuzrozené. Někteří si do-
konce osobují právo posu-
zovat, zda ten druhý je, či 
není znovuzrozený. To pak 
vyvolává pocit hořkos  a 
křivdy. Někdy zase posu-
zujeme znovuzrozeného 
člověka zcela stereotypně.  
Když se dotyčný projevuje 
podle naší šablony, pova-
žujeme ho za znovuzroze-
ného, když nikoli, tak ne. 
V neposlední řadě lidé, 
kterým na znovuzrození 
záleží, se je snaží někdy 
vyvolat psychologickou 
kampaní. Jakoby stačilo 
vyvolat tu správnou atmo-
sféru a máme zástup zno-
vuzrozených.  
Co ale říká Ježíš o znovu-
zrození? Už jsme si řekli, 
že je to jediná cesta 
k naplnění touhy, kterou 
Ježíš v nás vnímá. Jak se to 
tedy může stát? Ptá se 
Nikodém hned několikrát, 
protože nechápe. A je to 
zcela na místě, že nechá-
pe. Protože Ježíš mluví o 
tom, co nepochopíme, 
dokud to nežijeme.       

Musíš se 
narodit 
shůry 
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Všimli jste si, že Ježíš vždy 
svou řeč začíná slovy: 
Amen, amen pravím vám? 
Amen je odvozeno od slo-
vesa věřit. Ježíš nám před-
kládá to, co si nemůžeme 
nijak ověřit, nijak vyzkou-
šet, nemůžeme to sami 
vyvolat ani v laboratoři za 
stejných podmínek opako-
vat. Předkládá nám výroky 
k věření. Slova, kterým je 
potřeba důvěřovat a po-
stavit je do základů naše-
ho života.  
Zároveň amen, amen zna-
mená, že nám Ježíš neříká 
něco, co má jen z doslechu 
z druhé ruky, co vyčetl 
někde z knížky a teď nám 
to předkládá jako zajíma-
vou možnost nebo moud-
ro. Předkládá nám to, co 
důvěrně zná, s čím má 
osobní zkušenost, co má 
z první ruky. Musíte se 
narodit znovu – přesněji 
shůry: cesta k životu je 
otevírána shůry. 
V Ježíšových slovech je 
velké napě . Když říká 
musíte, klade  m nárok na 
člověka. Zároveň jde však 
o nárok, který je mimo 
lidské schopnos  a mož-
nos . Podobně jako jsem 
nerozhodl o svém naroze-
ní, nerozhoduji ani o svém 
znovuzrození. To je dává-
no shůry a nemohu pro ně 
nic udělat.  
Narození shůry proto dál 
Ježíš rozvíjí slovy „z vody a 
z ducha“. Tato slova si pa-
matujeme z knihy Genesis 
z příběhu o narození Ze-
mě. Podobně jako se Ze-
mě nijak nepřičinila o své 
zrození, nemůžeme se 
přičinit ani my. Jedinou 
prak ckou věc, kterou při 
tom dokážeme, je  modlit-
ba: Pane, nechci   bránit 
svým dě nským „já sám“ 

v tom, abys mě mohl shů-
ry znovu zplodit.  Ale jak 
mohu poznat, že jsem zno-
vuzrozen? Ježíš ve svých 
odpovědích Nikodémovi 
nabízí podobenství o vět-
ru, ve kterém nalézáme 
čtyři znaky znovuzrozené-
ho člověka. 
1. Vítr vane, kam chce. To 
je obraz bytostné svobo-
dy. Znovuzrozený člověk je 
naprosto svobodný – svo-
bodný od něčeho (hříchu) 
a svobodný pro něco (ovo-
ce ducha: lásku, radost, 
pokoj…). Pokud prožíváte 
tuto vnitřní svobodu, pak 
to je první znamení.  
2. Slyšíš jeho zvuk/hlas. 
Člověk znovuzrozený ne-
musí být vidět. Ale je sly-
šet jeho hlas. Je slyšet hlas 
jeho modliteb. Hlavní cha-
rakteris ka Božích dě  je, 
že žijí v naprosté jednotě 
s Otcem. Jejím projevem 
je modlitební život. Příkla-
dem nám je Ježíš – Boží 
dítě par excellence. Hlas 
jeho modliteb neu chá 
v Getsemane ani na kříži. 
3. Nevíš, odkud přichází. 
Neznáme zdroj našeho 
znovuzrození, právě proto, 
že jsme to nijak nespus li, 
nijak se nepřičinili.  Žádná 
atmosféra, hra na emoce, 
protože shůry. 
4. Nevíš, kam jde. Člověk 
znovuzrozený nemá naplá-
novanou svou příš  cestu, 
protože jeho cestu plánuje 
Bůh. Vzdávám se svého 
plánování pro Boží plán – 
Boží cestu. Stávám se tak 
pro své okolí nevyzpytatel-
ným a nečitelným, protože 
sám nevím, jaká bude má 
další cesta. Nelpím na ni-
čem. Znovuzrozený člověk 
se neprojevuje stereo-
typně. 

Dovolte mi shrnout vše 
nad slovy následujícího 
zlatého verše Bible: 
„Neboť Bůh tak miloval 
svět, že dal svého jediné-
ho Syna, aby žádný, kdo v 
něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný.“ (J 3,16). 
Neboť Bůh miluje - zno-
vuzrození je aktem čisté 
Boží lásky ke světu. Člověk 
je znovuzrozen, znovu 
zplozen díky lásce, podob-
ně jako je tomu u narození 
děťátka, které přichází na 
svět z čisté lásky dvou lidí. 
Miluje svět. Bůh touží dát 
nový život každému. Nevy-
bírá si pouze některé vy-
volené. Touží, aby se kaž-
dý z nás stal jeho dítětem.  
Bůh dal, protože miloval. 
Znovuzrození je nám daro-
váno z čisté lásky. Nijak 
nezaslouženo. 
Naše znovuzrození bylo 
pro Boha velmi boles vým 
okamžikem, podobně jako 
je narození dítěte velmi 
boles vým okamžikem 
pro maminku. Vždyť se 
pro to, aby mohl získat 
mě, vzdal svého jedineč-
ného dítěte Krista.  
Ježíš ve své řeči 
s Nikodémem mluví nej-
častěji o znovuzrození. 
Když to evangelista Jan 
komentuje, mluví nejčas-
těji o víře. Znovuzrozený 
tedy podle Janova pocho-
pení rovná se věřící.  
A tak se dnes podle čtyř 
obrazů z podobenství o 
větru zamýšlím nad svou 
vírou či nevírou.  
S vědomím, že jedinou 
jistotu a naději nalézám na 
Kristově adrese, nikoli na 
své. Amen.    
  MARTIN LINDTNER 



Není-li uvedeno jinak, koná se akce v  
Modlitebně církve adven stů v Sokolo-
vě na Šenvertu, Kraslické ulici 14 
KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU 16:30 Biblic-
ká hodina a zkouška romské skupiny 
Devleskero drom 

KAŽDÝ ČTVRTEK 18:00 Nácvik zpěvu s 
Hedou Bauerovou 
ČTVRTEK 3.3. 18:00 Výbor sboru  
PÁTEK 4.3. 18:00 Ježíš ve St.zákoně s 
Kábrtovými: Soudce sám posouzen 

SOBOTA 5.3. 9:30 Sobotní škola: Apoš-
tol Pavel a velký spor, 11:00 Večeře 
Páně s M. Lindtnerem a B. Zámeční-
kem    

ÚTERÝ 8.3. 17:00 Biblická hodina s B. 
Zámečníkem, 18:00 Modlitební setkání 
u Anny Sladké na Staré Ovčárně 2183    
PÁTEK 11.3. 18:00 Ježíš ve St.zákoně s 
Kábrtovými: Naše velikonoční naděje   

SOBOTA 12.3. 9:30 Sobotní škola: Apoš-
tol Petr a velký spor, 11:00 Kázání Pa-
vel Hološ, 13:00 Odpolední program, 
16:00 Romská bohoslužba se skupinou 
Devleskero drom a T. Kábrtem 

ÚTERÝ 15.3. 17:00 Biblická hodina s B. 
Zámečníkem   

STŘEDA 16.3. 17:00 Modlitební setkání 
u Biharyových v Lok   

ČTVRTEK 17.3. 18:00 Úvod do Bible s T. 
Kábrtem v Městské knihovně Chodov: 
Bláznovství Boží, 
PÁTEK 18.3. 18:00 Úvod do Bible s Ká-
brtovými: Getsemane aneb Velká noc 
SOBOTA 19.3. Výprava mládeže do Pra-
hy na akci pro mladé Anděl 2016 ve 
smíchovském sboru 
SOBOTA 19.3. 9:30 Sobotní škola: Zápa-
sící církev, 11:00 Kázání: Jiří Bauer ml., 
16:00 Rom. bohoslužba se skupinou 
Devleskere čhave a B. Zámečníkem  

PONDĚLÍ 21.3. 17:30 
Úvod do Bible s T. Kábr-
tem v Klubu Šnek (bývalé kino) v Kras-
licích: Getsemane aneb Velká noc 
ÚTERÝ 22.3. 17:00 Biblická hodina s B. 
Zámečníkem, 18:00 Úvod do Bible s T. 
Kábrtem v Městské knihovně Loket: 
Sedm vět Ježíše na kříži 
PÁTEK 25.3. 18:00 Velikonoční duchov-
ní program s B. Zámečníkem 
SOBOTA 26.3. 9:30 Sobotní škola: Vy-
koupení, 11:00 Kázání: T. Kábrt, 16:00 
Rom. bohoslužba se skup. Devleskero 
drom a T. Kábrtem 

SOBOTA 26.3. 13:00 Setkání laických 
kazatelů s vedoucím kazatelského odd. 
při ČS unii církve Peterem Číkem v K. 
Varech v modlitebně na Plzeňské 49 
ÚTERÝ 29.3. 17:00 Biblická hodina s B. 
Zámečníkem 
ČTVRTEK 30.3. 18:00 Beseda s Radi-
mem Passerem v zimní zahradě soko-
lovského zámku „Podnikat fér“ 
 
    Více na //sokolov.casd.cz 
 

PŘIHLÁŠKY V BŘEZNU 
KLATOVSKÁ PEČEŤ KLUBU PATHFIN‐
DER 8.‐10.4. Uzávěrka přihlášek je do 
25.3. u T. Kábrta. Příspěvek je 150 ko-
run na dítě, výpravu ze Sokolova pove-
de Zuzka Chalupová a Bauerovi 
LETNÍ TÁBOR HADOVKA PRO ST. DĚTI 
(11‐15 LET) 7.‐17.7.  Uzávěrka přihlá-
šek je do 14.3. u H. Kábrtové. Příspě-
vek je  1700/1950 korun.  
LETNÍ TÁBOR HADOVKA PRO ML. DĚTI 
(6‐11 LET) 17.‐24.7.  Uzávěrka přihlá-
šek je do 30.3. u Z. Chalupové. Příspě-
vek je  1500/1600 korun.  
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