5/2010

Sborové noviny
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné

ÚVODNÍK

MÁME RÁDI ČISTOTU?
Milovaní, nyní jsme
děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až
se zjeví, že mu budeme podobni, protože
ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.
1. Janův 3:2-3
Milí bratři a sestry, venku se
nám po dlouhé zimě začalo ukazovat
jarní sluníčko, a tak se jistě mnozí
těšíme z jeho hřejivých paprsků.
Dny mi připadají hned trochu veselejší, i když někdy řešíme nepříjemné záležitosti. K této jarní pohodě,
když přičteme naši radost, kterou
máme v Pánu, nezbývá než děkovat
a chválit jméno Nejvyššího. Neprožíváš-li tuto radost a vděčnost, tak si
po přečtení úvodníku najdi čas na
modlitbu a utíkej do náruče Ježíše
Krista.
S příchodem jara se mnohým
spojuje také čas jarního úklidu, který
provádíme v domácnostech, ale
hlavně venku kolem svého obydlí a
na zahrádce. Většina spořádaných
lidí má ráda doma čistotu a pořádek
na svých záhonech. Zamysleme se
nyní, jak moc máme rádi čistotu srdce a svého duchovního života?
2.Korintským 7:1 Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme
se od každé poskvrny těla i ducha a
přiveďme k cíli své posvěcení v bázni
Boží. Zaslíbení našeho Spasitele by
nás měla vést k proměně našich životů (posvěcení). Jak na tom doopravdy jsme? Nemáme nějaké skryté
nebo nevyznané hříchy? Stojí to za
tu námahu zkoumat svůj život, neboť
stačí jeden skrývaný hřích a náš ži-

vot může skončit v kotrmelcích.
Vzpomeňme na Jidáše.
Matouš 26:14-16 Tehdy šel
jeden z dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím a řekl: "Co mi
dáte? Já vám ho zradím." Oni mu
určili třicet stříbrných. Od té chvíle
hledal vhodnou příležitost, aby ho
zradil. Pro mě nepochopitelné. Jak
mohl něco takového provést. Odpověď nacházíme v Písmu. Jan 12:46 Jidáš Iškariotský, jeden z jeho
učedníků, který jej měl zradit, řekl:"Proč nebyl ten olej prodán za tři
sta denárů a peníze dány chudým?" To řekl ne proto, že by mu
záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral
z toho, co se do ní dávalo. V oblasti
lásky k penězům a přivlastňování si
cizích věcí (krádeže), měl problém.
Nikdy s touto věcí ve svém životě
nejednal. Nechal ji prostě volný průběh. Jak to dopadlo? Zničilo ho to.
Držíme si odstup od světského
způsobu života? Je to velmi důležité.
2.Petrův 2: 20 Jestliže tedy ti, kdo
poznáním Pána a Spasitele Ježíše
Krista unikli poskvrnám světa, znovu
se do nich zapletou a podlehnou jim,
budou jejich konce horší než začátky. Pohybujeme se ve společnosti,
kde máme kolem sebe často nevěřící
lidi. Setkáváme se s nimi ve škole,
na pracovišti, mezi známými, a dokonce v rodinách. Jsme vystaveni
tlaku okolí, které nám nabízí požitky
světských lidí. Jak na to reagujeme?
Přidáme se k hloupým řečem? Jdeme
si také někdy povyrazit, nebo zatančit? Občas se dostanu do rozhovoru
s křesťany na téma: „Hranice vůči
světu“. Co všechno se člověk nedozví! 1.Korintským 15:33 Neklamte
se: „špatná společnost kazí dobré
mravy“. 2. Petrův 2:19b Co se člověka zmocní, tím je zotročen. Neo-

mlouváme některé naše hříchy? Několikrát jsem již slyšel obhajobu: „Je
přece jiná doba. To tak nemůžeš
brát. Na tom přece nic není, vždyť to
dělají všichni.“ Tyhle argumenty mi
nepřipadají vůbec moudré. Vezměme si např. takovou vlažnost. Zjevení. 3:15-16 "Vím o tvých skutcích;
nejsi studený ani horký. Kéž bys byl
studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Bůh vlažnost nemá
rád. Osobně věřím, že jde dnes o
velmi častý jev. Kolik křesťanů
upadlo do náboženskosti. Nemají
hořící srdce pro Pána, ani zapálení
sloužit živému Bohu. Z Písma vidíme, že máme být učedníkem nebo
služebníkem. Někteří zůstali
v kategorii: „Věřící“. Tohle není
opravdu bezpečné místo.
Co naše zdraví? I dnes nám
nepřítel nabízí různé způsoby uzdravení. Problém je v tom, že některé
metody jsou okultní povahy. Ten,
kdo přistoupí na takovou léčbu, se
duchovně znečistí. O čem vlastně
mluvím? Jde o nevědecké metody,
které nabízí cestu ke zdraví - jóga,
akupunktura, homeopatie, akupresura, diagnóza z oční duhovky, proutkaři, magie, lidoví léčitelé atd. Pod
rouškou duchovna jsou někdy tyto
metody nevědomky přijímané nezkušenými křesťany. 2.Korintským
6:17-18 A proto `vyjděte z jejich
středu a oddělte se´, praví Hospodin
a `ničeho nečistého se nedotýkejte, a
já vás přijmu´ a `budu vám Otcem a
vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů´.
Přeji Vám Boží požehnání a
moudrost na cestě posvěcení a duchovní čistoty.

LUMÍR FOLVARČNÝ
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SVĚDECTVÍ

EXISTUJE ŽIVOT PO ŽIVOTĚ?
S touto a
mnoha jinými otázkami přišlo v sobotu
24. dubna 2010 do
našeho sboru na
evangelizační akci
Příběh klinické smrti několik desítek lidí. Zájem vyslechnout si životní příběh Jana
Boštíka byl skutečně velký, od studentů až po nejstarší generaci, takže
se hlavní sál zaplnil do posledního
místa.
Způsob, kterým Jan Boštík vyprávěl o svém úrazu a následném
setkání s Kristem, byl přirozený, a
přestože je už téměř 22 let na invalidním vozíku, smysl pro humor mu
rozhodně nechybí. Přibližně po hodině vypravování byl prostor pro
otázky. Osobním povzbuzením mi
byl fakt, že člověk, který před námi
seděl, nikdy v životě netrpěl depresí. Jak často si my zoufáme na naši
„těžkou“ situaci, která je ve srovná-

ní s kvadruplegií (ochrnutí na
všechny 4 končetiny) vlastně maličkostí. Možná jste četli knihu Joni,
životní příběh Joni Eareckson, která
stejně jako Jan Boštík po nepovedeném skoku do vody ochrnula od krku dolů. Tyto dva lidi spojuje obrovská chuť do života. Druhým velkým
povzbuzením pro mě bylo, jak se
Jan Boštík ve chvíli klinické smrti
setkal s Ježíšem. Tehdy, v roce
1988, jméno Ježíš Kristus nikdy
neslyšel, ale přesto znal jeho jméno,
když se s Ním setkal.
Samozřejmě nešlo jen o převyprávění příběhu. Poselstvím celého
večera bylo, že nikdo po smrti na
soudu neobstojí díky svým dobrým
skutkům a relativně slušnému životu. Věřím, že v sobotu přišli lidé,
kteří toto potřebovali slyšet – včetně
mé maminky. :-)
Děkuji všem, kteří se na tomto
setkání jakkoliv podíleli – organizačně, pozýváním lidí, modlitbami a

postem. Věřím, že společná práce,
společný půst a společné modlitby
nás jako sbor stmelují a tvoří z nás
rodinu. Kéž je tedy tato událost požehnáním nejen pro nevěřící, kteří
mohli možná poprvé slyšet takto
otevřeně o Kristu, ale také pro nás,
kteří postupně z batolat dorůstáme
do křesťanské dospělosti. :-)
VERONIKA ZEMANOVA

NAROZENINY
dospělí

děti

Balog Marek
Vagunda Adrian
Suknarovský Michal
Kostková Pavla
Koziel Lukášek

6.5.
9.5.
12.5.
15.5.
19.5.

1998
1996
1993
1993
2002

Meisner Tomáš
Mladěnková Jaroslava
Ochodek Lech
Folvarčná Iveta
Řežábek Jan
Gemrotová Květoslava
Vaněk Jaromír
Suraničová Irena

8.5.
9.5.
10.5.
16.5.
16.5.
20.5.
28.5.
30.5.

1962
1936
1960
1992
1943
1936
1988
1941

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
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SVĚDECTVÍ

LÁĎA KŘÍŽEK A DENIS LACHO
Láďa Křížek a jeho ‚Nechci zůstat sám‘ z roku 2002. Kromě studiových nahrávek spolupracocesta k Bohu
val Ladislav Křížek na mnoha dalších
Rád bych pokračoval hudebních projektech.
v článcích týkajících
Po velmi aktivním skladatelském a
se hudby a křesťanů. zpěváckém období se zmínky o tomto
Dalším postřehem ze zpěváku začaly vytrácet a mohlo by se
světa hudby je posta- zdát, že už o něm neuslyšíme. Málova, kterou v České Republice myslím kdo zaregistroval, že Láďa Křížek
není třeba představovat – Láďa Kří- převzal na přelomu roku 2005/2006
žek.
diamantovou desku za 500 000 kusů
Láďa Křížek je řazen na poli čes- prodaných nosičů.
ké hudební scény mezi největší pěvecPřesto se díky oceněním 7 zlatých
ké talenty. Za své hlasové kvality zís- a 2 diamantových desek a díky překal v roce 1987 nejvyšší ocenění vzetí 2 cen Zlatého a Českého Slavíka
‚Zlatého slavíka‘ za LP ‚Radegast‘, stále řadí mezi nejúspěšnější české
kterou nazpíval se skupinou ‚Citron‘. zpěváky.
V roce 1989 začal připravovat svůj
vlastní hudební projekt skupinu
‚Kreyson‘, se kterou vydal v roce
1990 první debutové album ‚Anděl na
útěku‘. Deska dosáhla nečekaného
ohlasu publika, bylo prodáno přes 100
000 kusů. Stejně vřelého přijetí se dočkala po roce další deska z pera Ladislava Křížka s názvem ‚Zlatej chlapec‘, jejíž prodej dosáhl během 14 dní
opět hranice 100 000 kusů. Třetím
Nic méně i na slavné osobnosti se
albem ‚Křižáci‘ z roku 1992 sklízí zapomíná. Po roce 2000 je jméno Láskupina Kreyson úspěchy nejenom na ďa Křížek stále méně známější. A
domácí scéně, ale prosazuje se s jeho možná to byla právě ztráta slávy, která
anglickou verzí i v Evropě a Japonsku. přinutila Láďu přemýšlet o smyslu
Následující dvě desky z roku 1993 života a o Bohu.
‚Elixír života‘ a sólový projekt s náKolem roku 2006 se Láďa s kapezvem ‚Klíč k mé duši‘ přispěli k tomu, lou znovu vrací na scénu, ale tentokrát
že Láďa Křížek převzal v roce 1994 trochu jinak. „Potvrzením těchto zpráv
ocenění diamantovou desku za 400 se stalo veřejné vystoupení v přímém
000 kusů prodaných nosičů, a tím se přenosu České televize a Českého rozstal nejprodávanějším rockovým inter- hlasu 1 Radiožurnálu při příležitosti
pretem po listopadu 1989. V roce slavnostního předávání cen Akademie
1995 vychází poslední deska kapely populární hudby Anděl Allianz 2006.
Kreyson ‚Zákon džungle‘. Od roku Zároveň s přibývajícími vystoupeními
1998 je Láďa Křížek spojován s pro- a rozhovory se posluchači mohou dojektem ‚Damiens‘, který tvoří spolu se zvídat, že nejde jen o nově nastoupesvým bratrem Mirkem. Po vydání prv- nou hudební kariéru, ale i o nově naního alba ‚Křídla‘ v roce 1999 opět stoupený životní směr, kterým se pro
sklízejí hudební úspěchy, a to nejdříve Láďu Křížka stal život ve spojení s
ocenění ‚Skokan roku‘ v anketě vírou v Boha, kterého po mnoha le‚Český slavík 99‘ za největší skok v tech hledání přijal ve křtu plně do svépopularitě a další ocenění za prodej ho života.“
alb, kterými bylo převzetí zlaté desky
Pro magazín MF DNES o tomto
za prodej prvního i následujících alb s v é m ž i v o t n í m k r o k u ř ek l :
Damiens‚ Svět zázraků‘ z roku 2000 a „Porevoluční léta byla úspěšná, ale až

teď dokážu pochopit, že s sebou sláva
nese daň... Nadělal jsem mnoho chyb
v mezilidských vztazích, spíš jsem byl
mašina na výkon. Dostáváte sice ceny,
ale to je jepičí sláva.“ Právě s ubývající slávou se začaly v jeho životě vynořovat otázky po skutečném štěstí, které
jej vedli k hledání odpovědí po smyslu
života a duchovních skutečnostech.
„Ano, my jsme s Kreysonem vyprodali Sportovní halu a najednou bylo diváků míň, ale mně aspoň došlo, jak je
ošemetné budovat v srdci štěstí podle
toho, jestli jsem slavný... Našel jsem v
sobě mír, na který jsem předtím, pod
tlakem, neměl místo... Dnes mě zajímá hlavně rodina a středobodem je
Ježíš.“
O tom svědčí i ovoce v jeho životě. Zapojil se do mnoha charitativních
projektů, jezdí po věznicích a mluví s
vězni o smyslu života, pomáhá dětem
v nemocnicích.
Své svědectví říkal i v Karviné v
evangelické církvi AGAPE, jejich pastor Jan Cieslar byl ze svědectví tak
nadšen, že řekl, že by toto svědectví
měla slyšet celá Karviná, a že lepší
svědectví snad ani neslyšel.
Je úžasné slyšet, že se takové
osobnosti obracejí ke Kristu, přestože
jsou věci v životě Láďi, které je třeba
ještě změnit, je ale na správné cestě a
my mu můžeme na jeho cestě pomáhat
naší modlitbou.

(Pokračování na stránce 4)
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rozhodnúť o tom, čo a ako bude. On je
ten, ktorý je vládca tejto zeme a ja mu
Rozhovor s Denisem Lachem z čes- naplno odovzdávam všetko, čo mám,
koslovenské superstar – Boh dal, aby riadil môj život. Najlepšie by bolo, keby mohol riadiť aj život všetBoh aj vzal (AC Bratislava)
kých ostatných.
Nikdy sa neodhaľoval, nenadával, nerobil škandály a v súťaži Česko Slo- Prečo by si aj ostatní mali zvoliť
venská SuperStar bol za slušného. cestu viery ako ty?
Niet divu – rodičia ho už od útleho Boh dal ľuďom vôľu rozhodnúť sa.
detstva viedli k mravným hodnotám. Chcem len povedať, že cesta, ktorú
Podobne ako jeho dvadsaťtriročný som si zvolil, je pre mňa úžasná. Vždy
strýko Peter Lacho, bývalý účastník cítite to, že vás má niekto rád, niekto
Superstar, aj Denis Lacho (15) chodí vás drží a niekto vás vedie. Máte prosna pravidelné stretnutia kresťanského te jasný smer. Nekráčate v hmle, v
spoločenstva Exit, kde piesňami chvá- nejakom bludisku, ale máte jasný
li Boha. Exkluzívne pre magazín Di- smer – odkiaľ kam. Máte štart kdekoľva.sk porozprával čerstvo vypadnutý vek, kde chcete ísť. Verím v to, ako sa
Bratislavčan o svojom vzťahu k du- píše v Biblii, že Boh nám dal večný
chovným veciam.
život. Bol by som strašne rád, keby čo
najviac ľudí mohlo byť naplno zapálePomáhala ti v SuperStar viera?
ných pre Boha a roznášať ďalej to
Viera mi strašne pomáhala. Som
svetlo.
vďačný Bohu za to, že som sa sem
dostal.
Ako si sa dostal k viere?
Od malička ma viedli k viere rodičia.
A dostal si sa až do poslednej šestiSom veľmi vďačný za to, že som sa
ce. Je ti ľúto, že si z hry vypadol?
mohol narodiť do kresťanskej rodiny.
Boh dal a Boh aj vzal. Som mu vďačNiektorí ľudia to majú oveľa ťažšie a
ný za to, čo mi dal a budem sa mu
ja som mojej rodine nesmierne vďačsnažiť odovzdať mu celý svoj život.
ný za vieru.
Aký význam zohrala SuperStar v
Kedy ti najviac pomohla viera?
tvojom duchovnom živote?
Stále mi pomáha. Niekedy tá viera
SuperStar bola určite obrovská skúšnevyjde tak, ako to my očakávame, ale
ka, ktorú mi dal Boh a som mu za ňu
tak, ako to On očakáva. Preto ma
nesmierne vďačný.
veľakrát zaskočí, ako to dopadne, ale
Skúška v čom?
vždy si predstavím veršík: „Nech sa
Skúška vo viere. Skúška byť svetlom deje jeho vôľa, nie moja.“
na miestach, kde svetlo ešte nie je.
Budem sa aj naďalej snažiť robiť hud- V čom si podľa teba obstál?
Asi v tom, že som neodbočil z cesty,
bu, ktorá môže osloviť mladých ľudí.
kam som chcel ísť. Ostal som na tej
Strašne by som to chcel robiť.
istej dráhe a chcem po nej ísť aj naďaVidíš v tom svoje poslanie?
lej.
Cítim, že ma v tom Boh vedie.
Čo ťa mohlo v SuperStar „zviesť“?
Hovoril si na túto tému už s novi- Mohol som začať robiť blbosti. Od
nármi?
alkoholu, drog a takýchto vecí... Som
Aj by som chcel, keby sa ma opýtali. rád, že som s ničím podobným nezaJe mi „blbé“, aby som ja o tom začal z čal.
ničoho nič rozprávať. Keby sa ma
opýtali, určite by som rád o tom hovo- Aké benefity si odnášaš zo súťaže?
SuperStar mi dala rozum rozhodovať
ril.
sa, dala mi vynikajúcich priateľov,
Bojíš sa, že si budú ľudia o tebe naučil som sa veľa nového o speve,
myslieť, že si „svetuškár“, či dokon- získal som veľa skúseností s pódiom a
ca fanatik?
mal som možnosť ukázať sa ľuďom.
To mi je jedno, ak si to budú myslieť.
Ako bude život Denisa Lacha plynJa proste verím v jediného Boha, ktorý
úť po skončení SuperStar?
stvoril tento svet a viem, že má právo
(Pokračování ze stránky 3)
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Asi bude trošku iný. Budem musieť
prepnúť do normálu. Teším sa, že budem opäť spievať na chválach na Exite.
Čo je Exit klub?
EXIT - netradičné dobrodružstvo,
ktoré môžeš zažiť každý pondelok o
18.30 v kinosále Domu Odborov v
Bratislave. Priestor vytvorený pre
ľudí ako si ty a ja... ľudí, ktorí veria,
že život je o niečom viac, než len o
tom, čo je našim očiam viditeľné. Našou túžbou je osloviť ľudí, čo objavili,
že autentický život s Kristom je skutočným dobrodružstvom ale taktiež
mladú generáciu Bratislavy a okolia
premýšľajúcu o živote a jeho zmysle.
Pondelkové stretnutia sú plné piesní s
kresťanským posolstvom, divadelného
umenia, multimédií a rôznych tém,
ponúkajúcich možno doposiaľ nepoznaný a tak trochu netradičný pohľad
na živú vieru a kresťanstvo ako také.
(Zdroj: www.exitklub.sk)
čerpáno z www.diva.sk
Chtěl bych ještě říct svými slovy,
že i když se zdá být celebritou vyrušující a lehké, není tomu tak. O to více
to mají těžší známé osobnosti, které se
bez přetvářky hlásí k víře v Pána. Prožívají velmi silný tlak ze strany světa,
showbyznysu, bulváru, manažerů a
někdy dokonce z vlastních řad církve.
Na místo odsuzování by si někteří
křesťané mohli raději uvědomit, že to,
co tito lidé nejvíc potřebují, jsou
přímluvy a modlitby. S našimi přímluvami budou moci lépe odolávat světu
a zasahovat lidi pro Pána.
JAKUB KOZIEL
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K ZAMYŠLENÍ

IRIDOLOGIE
IRIDOLOGIE - diagnostika z oční
duhovky.
Dnes je tato metoda poměrně
populární. Setkáváme se s ní
v časopisech, na internetu, a také
si ji lidé navzájem doporučují.
Tato metoda je v rozporu s akademickou medicínou.
Historie
První zmínky o pokusech poznávání nemocí z oka pocházejí ze starověké Číny. Staří Číňané věřili, že osud
ma l é ho č l ov ě ka z de na z e mi
(mikrokosmos) je závislý od hvězd ve
velkém vesmíru (makrokosmu). Toto je
základní princip astrologie. Při diagnostice z duhovky si oko představovali
jako mikrokosmos celého lidského organismu. A protože makrokosmos (celé
lidské tělo) údajně ovlivňuje mikrokosmos (lidské oko), bude možné „vyčíst“
nemoci lidského organismu z lidského
oka.
Středověký lékař a alchymista, a
současně šedá eminence stojící u zrodu
mnoha dnešních okultních metod léčení, Pracelsus považoval rovněž lidské
oko za mikrokosmos, kde se zrcadlí
makrokosmos celého lidského organismu. Astrolog Libra napsal na začátku
19. století na téma „Zodiakus des Auges“ (Zvěrokruh oka): „Proč musí být
na duhovce zobrazeno vše, co se děje
v lidském těle? Ze stejného důvodu, ze
kterého se v člověku odráží vše, co se
děje v kosmu.“ Astrologický princip,
tedy magický způsob spojování osudu
ma l é ho ve s mí r u ( mi kr ok os mu)
s velkým vesmírem (makrokosmem), je
základem nejen pro iridologii, ale také
pro dnešní horoskopy, čtení z ruky,
magii, ušní akupunkturu či reflexní masáže.
Vznik současné iridologie je datován asi v roce 1836. Tehdy jedenáctiletý maďarský chlapec Ignác Peczely
(1825 – 1911) zažil nepříjemnou příhodu, když se probíral lesní houštinou.
Náhle na něj zaútočila sova a zapíchla
se mu svými drápy do paže. Peczely
v sebeobraně zlomil sově nohu a všiml
si, že v okamžiku, kdy došlo ke zlomení, se sově objevil proužek v oku. Vznik
tohoto proužku spojoval se zlomením

nohy zvířete. Peczely, původně mechanik, později přírodní léčitel a homeopat,
vystudoval posléze čtyři semestry medicíny ve Vídni a promoval na lékaře (k
čemuž se v té době ještě nepožadovala
státní zkouška). U jednoho ze svých
pacientů zpozoroval podobnou čárku na
oční duhovce, jakou kdysi viděl u sovy
se zlomenou nohou. Rozhodl se postupně vypracovat schéma, které znázorňovalo lokalizaci orgánů na duhovce. Iridologie se poměrně rychle rozšířila
v Německu, kde před pětadvaceti lety
bylo více než 500 lékařů užívajících
tuto diagnostickou metodu. Poměrně
hojně byla také rozšířená v bývalém
Sovětském svazu, odkud začala počátkem 80. let pronikat k nám. Dnes se
tato metoda objevuje v mnoha knihách
v kontextu s jinými okultními léčebnými metodami.
Postup při diagnostice z duhovky
Základním východiskem irisdiagnostiky je předpoklad, že každý orgán
lidského těla se zobrazuje na určitém
místě oční duhovky. Peczely rozdělil
celou duhovku na 12 úseků, podobně
jako ciferník hodin. Každému úseku
pak přiřadil určitý orgán nebo část těla.
Nohy odpovídaly sektorům kolem čísla
6 a 7, hlava se údajně zobrazuje
v horních oblastech duhovky. Malý
prstenec těsně kolem zornice odpovídá
žaludku a střevům. Při bližším zhodnocení této koncepce rozdělení duhovky
vidíme nápadnou podobu s astrologickým zvěrokruhem.
Dalším předpokladem irisdiagnostiky je domněnka, že určité znaky
ve struktuře duhovky (čáry, tečky a jiné
změny barvy a struktury) odpovídají
nemocem těch orgánů, které se do místa
výskytu znamení zobrazují. Pokud se
tedy určitý znak vyskytuje v dolních
segmentech kolem čísla 6 nebo 7, mělo
by to znamenat onemocnění v oblasti
dolních končetin.
Záhy se objevili další irisdiagnostici (např. švédský farář a homeopat Liljequist, Felke, Madaus a další) a
každý z nich vypracoval svou mapu
duhovky. Schreck (německý oční lékař)
referuje o tom, že bylo publikováno
nejméně 19 podstatně se lišících klíčů

k hodnocení duhovky, z nichž každý ale
údajně musí být správný, protože se
přece podle něj určuje diagnóza. Někteří irisdiagnostici určují podle duhovky
nikoliv nemoci orgánů, ale různé sklony
a dispozice k nemocem (např. dr.
Schimmel ze SRN). Některé sklony
k nemocem hodnotí na levé, jiné na
pravé duhovce a pro každou dispozici
nabízí pak sadu homeopatických léků!
Zázrak lidského oka
Lidské oko patří k nejsložitějším
orgánům našeho těla. Je velké jako
pingpongový míček, avšak zprostředkuje nám to nejkrásnější, co vůbec známe
- barevný svět světla a tvarů kolem nás:
červené růže, modrou oblohu, světle
zelené jarní louky.
Oční sítnice je místo, kde se
v oku tvoří obraz, a nachází se v zadní
části oční koule. Sítnice oka obsahuje
obrovské množství světločivých elementů - 6 milionů čípků pro barevné
vidění a 120 milionů tyčinek pro vidění
černobílé. Při dopadu světla na tyto receptory dochází k jejich podráždění a
vzniklé informace jsou předány pomocí
zrakového nervu do mozku, kde jsou
zpracovány.
Než světelný paprsek dopadne na
sítnici, prochází skrze rohovku, umístěnou v přední části oka, dále pak přes
oční čočku, kde je obraz zaostřen. O
tom kolik světla do oka projde, rozhoduje otvor v oční duhovce, tzv. zornice.
Duhovka (latinsky iris) působí tedy jako
clona fotografického přístroje. Při silném osvětlení se zornice zužuje do velikosti špendlíkové hlavičky, naopak při
šeru a ve tmě dochází k maximálnímu
rozšíření, aby se do oka dostalo co nejvíce světelných paprsků. Aby duhovka
mohla takto fungovat, je vytvořena
z drobných pigmentovaných trámečků,
které jsou uspořádány neopakovatelným
způsobem. Při osvětlení duhovky světlem se vytváří jedinečný obraz, který je
stejně neopakovatelný a individuální
pro každého člověka jako otisky prstů.
Pokud bychom z tohoto obrazce chtěli
vyčíst určité nemoci, budeme odsouzeni
ke stejnému neúspěchu, jako při pokusu
zjistit u delikventa na základě jeho otis(Pokračování na stránce 6)
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ků prstu, zda si někdy zlomil nohu nebo
zda měl nemocné ledviny.
Z poznatků o vývoji a anatomii
lidského oka vyplývá ještě jedno důležité zjištění: Mezi oční duhovkou a zbytkem těla neexistuje ani během vývoje
lidského organismu, ani později žádné
anatomické ani funkční propojení, které
by umožňovalo vznik změn ve zbarvení
nebo uspořádání trámečků duhovky
jako odpověď na nemoc organismu.
Oko je anatomicky a funkčně spojeno
s mozkem pouze z oblasti světločivých
elementů sítnice, která s duhovkou nijak nesouvisí. Pro zobrazení změny
stavu organismu do oční duhovky tedy
neexistuje žádný funkční ani anatomický podklad. Astrologický princip - zobrazení lidského těla do oční duhovky –
je pouhou fikcí a fantazií, protože nemá
žádný skutečně existující podklad.
Samozřejmě z lidského oka lze
rozpoznat různá onemocnění. Týká se
to především očních nemocí. Existuje
však i určitý okruh celkových tělesných
onemocnění, které můžeme - byť nepřímo - na základě podrobného očního
vyšetření diagnostikovat. Princip určení
diagnózy je v těchto případech naprosto
odlišný ve srovnání s irisdiagnostikou.
Oční bělima (tuhý obal, který
udržuje jeho tvar) může být zbarvena
do žluta při žloutence. Oční čočka může
být postižena šedým zákalem u starších
lidí nebo i u novorozenců při postižení
plodu virem zarděnek. Samotná duhovka se může zanítit - buď v rámci samostatného postižení oka, nebo také při
některých revmatických onemocněních.
Nejdůležitější informace však lékař získává při vyšetření tzv. očního pozadí,
kdy se zvláštním přístrojem - oftalmoskopem - dívá na zadní stěnu oční
koule. Zde probíhají oční cévy, které
mohou být chorobně změněné při cukrovce, nemoci vysokého tlaku nebo
arteroskleróze. Tyto diagnostické metody a nálezy však nemají nic společného
s irisdiagnostikou, kde se léčitel pokouší zjistit nemoc z jinak zdravého orgánu!
Vědecké zhodnocení iridologie
Kdyby se z duhovky oka dalo
podle určitého klíče zjistit onemocnění
vnitřních orgánů, byla by to velmi užitečná a levná diagnostická metoda.
Z toho důvodu byly prováděny výzkumy za účelem ověření její spolehlivosti. Byly prováděny pokusy, které
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měly prověřit opakovatelnost pozorování 11-letého Ignace Peczelyho, který
spatřil černou čáru na duhovce sovy,
když ji zlomil nohu. Tyto experimenty
však vyzněly opakovaně negativně. Co
tedy viděl mladý Peczely během své
příhody se sovou? Vysvětlení tohoto
jevu dal v roce 1957 dr. Wöhlisch.
Všiml si, že při zavírání víčka se spojivka přetahuje přes rohovku shora dovnitř
a zdola zevně a že se při pomalém otevírání opožďuje za pohybem očního
víčka. Vidíme potom okraj spojivky
jako tmavě černý, ne zcela rovně probíhající proužek na jasné duhovce. Fotografie dr. Wöhlische jsou tak přesvědčivé, že s jistotou dávají vysvětlení tohoto
fenoménu. Iridologie v dnešní podobě
je tedy metoda založená na omylu objevitele.
Iridologie se stala více známou
díky procesu s proslulým přírodním
léčitelem pastorem Felkem, který léčil
pacienty obklady z hlíny a který se zabýval diagnostikou z duhovky. Když
jeden z jeho nemocných zemřel, měl při
soudním procesu prokázat věrohodnost
irisdiagnotiky a stanovit diagnózu
z duhovky u 20 pacientů. Přestože tvrdil, že irisdiagnostika je neomylná a
bezchybná, při soudním procesu úplně
selhal.
Iridologie byla opakovaně hodnocena v kontrolovaných experimentech. Ve všech případech selhala.
V jedné studii bylo vyšetřeno 762 těžce
nemocných pacientů. Pouze 2,7 % vážně nemocných lidí mělo na duhovce
znamení v místě nemocného orgánu,
zato 40% mělo určitý znak v místě orgánu, který nebyl nemocen. Ukazuje se
tedy, že tato metoda není schopna spolehlivě ukázat na nemocný orgán ani
odlišit orgán zdravý od nemocného.
V roce 1939 byla v Německu
vypsána cena 10 000 DM za zdařilou
diagnostiku série klinicky jednoznačně
určených chorob u tisíce nemocných.
Žádnému irisdiagnostikovi se nepodařilo choroby poznat, a prokázat tak vztahy mezi těmito chorobami a charakteristickým uspořádáním oční duhovky.
Další zásadní námitkou proti
smysluplnosti irisdiagnostiky je skutečnost, že se irisdiagnostici více než 100
let nedokázali shodnout na jednotné
mapě duhovky a projekci orgánů lidského těla na ni. Doposud tedy neexistuje
jednotný klíč. Profesor Schreck, německý oční lékař, píše o iridologie:
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„Stojíme zde před neslýchaným paradoxem a groteskou až absurditou, v celém
lékařství ojedinělou, která spočívá
v tom, že lidé chtějí poznávat nemoci
z normální tkáně. Nesmyslnost tohoto
počínání je o to větší, že nejde o onemocnění zkoumané tkáně, ale dokonce
o onemocnění tělesných orgánů, které
jsou bez jakéhokoli organického vztahu
k této tkáni a jsou uloženy ve značné
vzdálenosti.
To, z čeho iridologové vyvozují
tělesná onemocnění, představuje tedy
různé varianty normální struktury a
zbarvení duhovky. Těmto nálezům nelze v žádném případě přiřadit chorobný
význam a nemají tudíž žádný diagnostický přínos.
Může být iridologie úspěšná?
Může. Ale proč, Nejedná se přece o
vědeckou metodu s dokázanou účinnosti. Někteří lidé řeknou své diagnózy
nebo příznaky už před samotným vyšetřením u iridologa. Ten potom lehce známou diagnózu uhodne, nebo potvrdí.
V praxi je časté, že iridolog po vyšetření vyjmenuje více onemocnění a příznaku. Na základě náhody se v něčem trefí.
Někdy však výsledný efekt nemusí být
dílem náhody u podvodníka (lidového
léčitele). Někteří profesionální okultisté
využívají irisdiagnostiku jako jednu
z metod. Duhovka slouží jako kontaktní
místo, styčný most mezi věštcem
(senzibilem) a člověkem – podobně
jako dlaň. Jedná se o formu věštění,
vstup do nadpřirozena za účelem získávání informací. Nezáleží na tom, zda
jsou informace pravdivé. Z biblického
hlediska se jedná o nebezpečný skutek.
Pozadí irisdiagnostiky je duchovní. Není vyloučené, že někdy může fungovat,
ale zaručeně přináší negativní následky
do života člověka, který tuto pomoc
vyhledal. Irisdiagnostika jednoznačně
není osvědčenou metodou klasické medicíny, proto ji nedoporučuji.

____________________________
Použitá literatura:
MUDr. ŠTEPÁN RUCKI, CSc.:
Alternativní medicína - pomoc nebo
nebezpečí?,
Křesťanský život, 2008, str. 25-32
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AKCE A OZNÁMENÍ
KALENDÁŘ AKCÍ NA KVĚTEN 2010
Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle

2.5.10
4.5.10
5.5.10
6.5.10
7.5.10
9.5.10
10.5.10
11.5.10
12.5.10
13.5.10
14.5.10
16.5.10
18.5.10
19.5.10
20.5.10
21.5.10
23.5.10
24.5.10
25.5.10
26.5.10
27.5.10
28.5.10
30.5.10

9:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
17:00hod.
16:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
9:00 hod.

Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Royal Rangers
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění, VP
Setkání starších sboru
Domácí skupinky - dle oznámení
Royal Rangers
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Royal Rangers
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždí, VP
Setkání starších sboru
Domácí skupinky - dle oznámení
Royal Rangers
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění

DUCHOVNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ
SBORŮ AC 2010
KOUTY NAD DESNOU
HOTEL DLOUHÉ STRÁNĚ

3.7.– 10.7. 2010
TÉMA: CHOZENÍ V MOCI
• KRVE KRISTOVY
• KŘÍŽE KRISTOVA
• DUCHA SVATÉHO

info u pastora, přihlášky do 10.6.

VÍKEND SE SLUŽEBNÍKY SBORU
DEVLESKERO KHER
A ŠTEFANEM HORNEM
pátek 4.6. - neděle 6.6.2010
semináře, shromáždění, evangelizace
Štefan Horn - německý misionář
sloužící na Slovensku

Bližší informace v kanceláři sboru.
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MODLITBY A PŘÍMLUVY
SBOR
Modlitby za nemocné - děti
- BALÁŽOVÁ Martinka - řeč
- BOJČUKOVÁ Eva - cukrovka, návrat
ke Kristu
- FOLVARČNÁ Iveta - skolióza, Boží
ochrana v lázních (od 11.5.2010)
- KRUCINA Marek - celkové zotavení
- LEDVOŇOVÁ Johanka - astma
- LEDVOŇ Natan - astma, alergická
rýma a ekzém
- SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza
Modlitby za nemocné - dospělí
-

BALÁŽ Mirek - páteř
BÍLKOVÁ Maria - celkové uzdravení
BOJČUKOVÁ Iveta - pevné zdraví
DOHNALOVÁ Růžena - vysoký tlak,
žaludek (Bohumín)
DORUŠINCOVÁ Karin - podvěsek
mozkový, záda
GEMBICKÁ Anna - páteř, astma
GEMROTOVÁ Květoslava - tělesné
posilnění a zdraví
HARAKAL Petřík - celkové tělesné
uzdravení
CHMELKOVÁ Růžena - celkové posilnění (artróza, cévy, cholesterol)
CHOBOTOVÁ Renáta - úplné psychické uzdravení
MLADĚNKOVÁ Slávka - astma
NAVRÁTILOVÁ Anna - celkové posílení na těle
OCHODKOVÁ Eva - vysoký tlak,
celkové posilnění
ŘEŽÁBEK Jan - tělesné posilnění
SLUSARZOVÁ Renáta - časté bolesti
hlavy
STŘAPCOVÁ Bohumila - posilnění
od Pána
ŠŤEPANIKOVÁ Zlatka - oči, astma,
vysoký tlak
TRZYNIECKÁ Žofie - posilnění
WALDHAUSEROVÁ Eva - pevné

zdraví
Potřeby sboru
- ZEMANOVA Veronika - úspěšné
ukončení studia (státnice, bakalářská
práce) a přijetí na magisterské stud.
- návrat zatoulaných oveček
- posilnění syna Petra od Evičky Waldhauserové
- děti v našem sboru - ochrana a Boží
požehnání ve škole
- čerstvé vanutí Ducha svatého
- Boží milost pro časy ekonomické krize
a propouštění (moudrost pro ty, kterých se krize nějak dotýká)
- prosby za vedení sboru a služebníky
- skupinka v Bohumíně
- práce pro nezaměstnané
- Boží povolání dalších služebníku
Sborový dům
- finance na dokončení modlitebny a
splátky půjček
Naši milí mimo Karvinou
- FOJTÍKOVI - Boží vedení pro celou
rodinu (Frankfurt n. M.)
- OSLADILOVÁ Miluše - uzdravení
střevní flory, srdce (Šumperk)
- HOLÍKOVÁ Dana - moudrost v rozhodování co dál v životě (Jihlava)
- HVOLKOVI - slouží v Orlové
- JURASOVÁ Martina - duchovní obnovení (Praha)
- PEČENKA Honza - (Jihlava)
- SPRINGEROVI - (Havířov)
- ZVÍŘECÍ Pavel a Táňa - (Jeseníky)
- KOZIEL Roman - (Hustopeče)
-

CÍRKEV
biskup MOLDAN Martin - moudrost k
vedení církve
- emeritní biskup Rudolf BUBIK s manželkou - zdraví a požehnání
- MOTYKA Pavel, pastor AC Oldřichovice - zdraví pro službu
- CICHÝ Stanislav, senior oblasti moudrost pro vedení oblasti
- SIKORA Bohuslav, projekt zakládání
nových sborů v naší oblasti - Boží vedení a moudrost
- VOŠMT - vedení školy, dostatek financí na chod školy, noví studenti
- TEEN CHALLENGE - pracovníci,
finance
-

MĚSTO
- milost k pokání pro lidi v Karviné
- požehnání pro vedení města
- přímluvy za ostatní církve
NÁROD
- prezident, vláda, poslanci, senátoři
- vztahy stát - církev
- volby do PS
MISIE
- projekty Nehemie
- služba V. BEDNÁŘE na Ukrajině
- ostatní misionáři z AC
DĚNÍ VE SVĚTĚ
- Izrael, Irák, Irán, Afghánistán
- milost ke spasení pro muslimy,
buddhisty, hinduisty, ateisty, a další

DĚKUJEME PÁNU
- za hojnou návštěvnost evangelizačního
shromáždění s Janem Boštíkem
- za sestru Dorotu, která po mnohých
EVANGELIZACE
letech znovu může chodit do sboru
služba v Domově důchodců
- za finanční dary na stavbu během dubevangelizační skupinka Karviná 6
na 2010
- za nové lidi, kteří přicházejí do sboru
služba na ubytovně Předvoj (Ka 6)
- za bratry a sestry ze sboru, kteří již
služebníci s evangelizačním zápalem
roky věrně následují Pána Ježíše
zapojení sboru do světové misie
za
ochotné a vytrvalé služebníky
Štefan Horn - víkend v Karviné
(evangelizace, semináře, shromáždění) - za pokoj v naší zemi

SBOROVÉ NOVINY
pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 5, ročník 17

Bankovní spojení na sbor : 105 101 764 / 0300

Adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny, Za Panelárnou 2481/2, 735 06 Karviná - Nové Město, tel.: 596 318 745, e-mail: ackarvina@volny.cz,
navštivte nás na internetových stránkách sboru AC Karviná: www.ackarvina.cz
Sborové noviny vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma. Jakékoliv příspěvky, ať už finanční, či materiální, vždy vítáme! Vaše příspěvky jako
jsou články, recenze, povzbuzení a svědectví můžete předávat osobně v kanceláři sboru a nebo zasílat na výše uvedené adresy – tedy na internetovou a poštovní. Na
schválení vyučujících příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor.
Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SN: 21. 5. 2010

