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OHEŇ DUCHA SVATÉHO 
Oheň jsem přišel 
uvrhnout na zemi, a 
jak si přeji, aby se už 
vzňal!  Lukáš 12:49   
Na to Jan všem řekl: 
"Já vás křtím vodou. 
Přichází však někdo 
silnější než jsem já; 

nejsem ani hoden, abych rozvázal ře-
mínek jeho obuvi; on vás bude křtít 
D u c h e m  s v a t ý m  a  o h něm .   
    Lukáš 3:16   

 
Milí bratři a milé sestry, přemýš-

lím nad tím, jak velký oheň Ducha 
svatého v nás hoří? Pokládám toto té-
ma za důležité, a tak sdílím své malé 
zamyšlení. Obdivuji mnohé, u kterých 
vidím, jak se tento oheň v nich vzňal 
před mnoha lety, a stálé hoří a hoří. 
Všímám si ale i těch, kteří vzpláli a 
zhasli. Případně pomalu dohasínají. A 
co my? Hoříme? 

Hořící křesťan – hoří v něm oheň 
Ducha svatého. Jsem Bohu vděčný za 
křesťany, u kterých vidím nehasnoucí 
zápal a vytrvalost v následování Krista. 
O těchto vzácných služebnících může-
me číst i v Bibli, anebo v křesťanské 
histori i .  Posilují mne setkání 
s křesťany, o kterých vím, že si 
v životě udrželi nadšení a zápal pro 
Krista, i když to nebylo vždy snadné. I 
v dnešní době si ještě můžeme promlu-
vit s pamětníky těžkých časů – fašis-
mus, komunismus. Mnozí byli perze-
kuováni, ale své vydání Kristu si udr-
želi i v čase bídy, těžkosti a pronásle-
dování. Jindy si všímám těch, kteří žijí 
v manželství s nevěřícím partnerem, ve 
finanční nouzi, zdravotních těžkostech, 
atd. Co mohu vidět? Oheň Boží 
v jejich srdci. Nezoufají, neztrácí nadě-
ji, nelitují se, a v jejich slovech může-
me často zaslechnout: „Chvála Pánu“ 
nebo „Představ si, Bůh je tak dobrý“. 
Pro mne jsou tahle slova nebeskou 
hudbou. Co si při tom uvědomuji? No 
přece to, že i v dnešní době jde udržet 
plnost Ducha a oheň nadšení. Oheň byl 

zapálen v den letnic, a hoří až do dneš-
ních dnů. Pohled na život a službu 
učedníků Pána Ježíše nám dává naději, 
že je možné i s našimi lidskými ome-
zeními prožít nadpřirozené zmocnění 
Duchem svatým a v této síle chodit 
s Bohem. Toužíme jen, aby na každém 
z vás bylo vidět neutuchající horlivost 
až do konce, kdy se naplní naše naděje. 
Židům 6,11   

Dohasínající křesťan – plamen 
Ducha je čím dál menší. Mezi mnohý-
mi křesťany slábne oheň Ducha svaté-
ho. Mohou začít znovu hořet, nebo 
docela vyhasnout. Dohasínající křes-
ťan má vcelku těžký život. Jeho víra se 
mění na nevěru a radost pomalu vytla-
čuje strach. Chodit v Kristově vítězství 
se nějak nedaří, a člověk má pocit, že 
Bůh přestal odpovídat na modlitby. 
Satan od nás neuteče, když žijeme ve 
strachu a v nevěře. Jak můžeme nad 
nepřítelem vítězit? „Vzepřete se ďáblu 
a uteče od vás.“ Jk 4,7. Proč mnozí 
dovolíme nepříteli devastovat naši ví-
ru? Zajímavé zamyšlení nám poskytuje 
Izajáš 42, 22-23 Lid je však oloupený a 
popleněný, jinoši všichni spoutáni, 
vsazení do vězení. Stali se loupežnou 
kořistí a není, kdo by vysvobodil, jsou 
vydáni v plen a není, kdo by řekl: "vrať 
to." Kdo z vás tomu dopřeje sluchu? 
Kdo pozorně vyslechne, co bude násle-
dovat? Zajímavý obraz Božího lidu. 
Izajášův popis je dosti dramatický – 
oloupený, spoutaný a zbaven svobody. 
Vidíme, co se nám Izajáš snaží popsat? 
Nepříteli se podařilo mnohé věřící 
uvěznit. Jinými slovy „žijí ve vězení“. 
Nepustí je na zelené pastviny a k ob-
čerstvujícím vodám, které pro ně při-
pravil Spasitel. Přemýšlejme o tom. 
Někteří křesťané jsou uvězněni v bez-
naději. Jsou smutní a každý den se točí 
ve svém malém světě. Jsou spoutáni 
duchovním poutem sobectví a vlast-
ních potřeb, a při tom ztratili radost. 
Takoví věřící se už vzdali veškeré na-
děje na vysvobození. Když si vzpome-
nu, jak dříve chválili Pána, nyní jen 

těžce vzdychají a říkají si: Bože, kde 
jsi? Jiní jsou zavřeni v hořkosti. Bible 
říká, že hořkost je smrtelný jed. Nechá-
me-li si malý kořínek hořkosti, rasové 
nesnášenlivosti, neodpuštění, žijeme 
v poutech. Zůstávat v tom je nebezpeč-
né. Existují i další vězeňské cely: ne-
věra, sebelítost, hřích atd. Bez ohledu 
na to, co nás omezuje, skutečnost je 
taková, že své vězení nedokážeme ote-
vřít sami. Nedokážeme se zbavit hří-
chu z lidských sil. Potřebujeme nové 
naplnění Duchem svatým. Pokud jsi 
dohasínající křesťan, prosím tě, nezů-
staň spokojen s tím, jak se věci mají. 
Pán dává svého Ducha těm, kdo ho 
prosí. Osvobození přichází skrze víru. 
Když On otevře naše vězení, nečekej, a 
s radostí vyběhni. Už nebudeš pociťo-
vat nad sebou temný mrak. Budeme 
chodit s Pánem v hojnosti života. Tě-
ším se na to, kdy budou svědčit ti, kdo 
prožijí uvolnění ze svého vězení. Ve 
chvíli, kdy přijmeme vysvobození, 
můžeme přijmout novou plnost Ducha 
svatého a pokračovat v nové síle od 
Pána. Na osvobození z vězení musíme 
spolupracovat s Bohem. Modleme se 
za obnovení ohně Ducha, aby oživil 
naši víru a horlivost. Radost je ovocem 
Ducha. Boží lid má hlasitě chválit 
Hospodina. Měli bychom to činit, ať se 
cítíme jakkoliv. Bible říká, že on pře-
bývá ve chválách svého lidu.  

Na závěr ještě pár slov z Izajáše:  
Duch Panovníka Hospodina je 

nade mnou. Hospodin mě pomazal k 
tomu, abych nesl radostnou zvěst po-
korným, poslal mě obvázat rány zkrou-
šených srdcem, vyhlásit zajatcům svo-
bodu a vězňům propuštění, vyhlásit 
léto Hospodinovy přízně, den pomsty 
našeho Boha, potěšit všechny truchlící, 
pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim 
místo popela na hlavu čelenku, olej 
veselí místo truchlení, závoj chvály 
místo ducha beznaděje. Nazvou je 
'Stromy spravedlnosti' a 'Sadba Hos-
podinova' k jeho oslavě. Iz 61,1-3. 

 

LUMÍR  FOLVAR ČNÝ 

ÚVODNÍK 
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SVĚDECTVÍ 

 Rád bych s 
vámi sdílel své 
osobní svědectví z 
mého dosavadního 
života. Vyrůstal 
jsem od narození v 
křesťanské rodině, 

od mala jsem byl veden v Božím 
slově a v jeho principech. Již před-
tím, než jsem šel do první třídy, 
přijal jsem Ježíše jako svého Spasi-
tele. V dětském věku jsem také 
zažil zázračné uzdravení, kdy jsem 
měl na jedno oko silné dioptrie 
(3,5) a po jednom shlédnutí videa, 
kde se jeden člověk modlil za ne-
mocné, a kde na konci řekl, že i ti, 
kteří jsou u televizních obrazovek, 
mohou zažít uzdravení, pokud bu-
dou opravdu věřit. Tehdy jsem si 
dal ruku na oko a modlil se s ním. 
Po modlitbě jsem řekl rodičům, že 
už nemusím nosit brýle! Šli jsme 
tedy k doktorce pro potvrzení a 
doktorka velmi překvapeně řekla, 
že už nemusím nosit brýle! Později 
jsem se nechal pokřtít ve vodě jako 
stvrzení rozhodnutí pro Ježíše. Pro-
žíval jsem mnoho krásných chvil s 
Bohem, mimo jiné jsem byl i po-
křtěn v Duchu svatém. 
 Žel přišlo období puberty a 
já jsem se vzdálil od Pána. Moc 
jsem se chtěl líbit spolužákům ve 

škole, dělal jsem všechno pro to, 
abych byl středem pozornosti. Dě-
lal jsem i špatné věci, které se Pá-
nu nelíbí, zjednodušeně řečeno, 
hrál jsem to na dvě strany a poma-
lu se ze mě stával vlažný a nábo-
ženský křesťan, který Pánu nenese 
žádné ovoce. Často jsem prožíval 
pocity prázdnoty, věděl jsem, že 
nežiju správně, ale jako bych se ani 
nechtěl změnit. Mnohdy jsem bre-
čel v totální prázdnotě, ale nebylo 
to opravdové pokání. Život šel dál 
a já jsem věděl, že se musím změ-
nit. Jednou se mě na sjezdu mláde-
že v Brně (tehdy jsem chodil do 
druhého ročníku), silně dotklo slo-
vo, které tehdy mluvil, nyní již 
emeritní biskup, Rudek. Hovořil o 
tom, že se musíme rozhodnout na-
plno pro Ježíše – vydat se mu na 
oltář. Šel jsem na výzvu dopředu a 
modlil se, brečel a v duchu jsem 
křičel: „Pane, vydávám se Ti na 
oltář.“ 
 Od té doby se radikálně změ-
nil můj život. Kluci ve škole říkali, 
že jsem nějaký jiný. Ztratil jsem 
mnoho kamarádů, ale byl jsem 
šťastný. Začal jsem mluvit s lidmi 
o Bohu, jeden kamarád přijímal 
evangelium, sem tam i přijde na 
mládež, ale ještě se musí plně roz-
hodnout pro Pána. S dalším kama-

rádem jsem dlouho do noci probí-
ral cestu spasení (přes internet), 
prostě jsem měl obrovskou chuť 
svědčit lidem o Bohu. Ale co bylo 
krásnější, konečně jsem také svěd-
čil o Pánu svým životem. 
 Život jde dál a já krok za 
krokem mohu jít s Pánem. Úspěšně 
jsem zvládl maturitu, i když jsem 
si vytáhl otázku, kterou jsem jako 
jedinou neuměl. Bůh mi dal ženu 
Karolínu, dal mi práci, zachoval 
mě i přes období krize, kdy se nej-
více propouštělo v zaměstnání a já 
měl před svatbou. Začal jsem slou-
žit Pánu, nejprve dva roky v evan-
gelizačním klubu pro mladé v Bo-
humíně. Teď vstupuji do služby v 
mládeži v našem sboru. Jsem za to 
všechno Pánu nesmírně vděčný, za 
to, že když jsme často nevěrní, On 
zůstává věrný! 
 
 Z tohoto svědectví plyne, že 
můžeme mít křesťanské zázemí, 
můžeme chodit do sboru, ale to z 
nás neudělá opravdové křesťany, 
kteří nesou Pánu ovoce. Výchova v 
křesťanském duchu je jedna věc, 
ale pro Krista se musí rozhodnout 
každý sám. 
 

JAKUB  KOZIEL  

ROZHODNUTÍ PRO JEŽÍŠE 

 Již rok a půl 
se můj zdravotní 
stav zhoršuje a já 
nechodím pravidel-
ně na naše shro-
máždění. Díky ce-
lému sboru za 

modlitby. Někdy je mi lépe, a mo-
hu na shromáždění. Děkuji také 
každému, kdo mě do sboru občas 
zaveze autem. Informace o dění 

v církvi a sboru dostávám prostřed-
nictvím časopisu Život v Kristu a 
Sborových novin. 
 Během dubna a května 2010 
jsem nebyla ve sboru, ale ve sbo-
rovkách jsem četla svědectví od 
Jana Boštíka o jeho prožitku v kli-
nické smrti. Tehdy jsem si znovu 
uvědomila, jak jsem vděčná za to, 
že i můj mladší bratr měl podob-
nou zkušenost. Nebyl věřící, ale 

když se ve věku 34 let v klinické 
smrti setkal s Pánem Ježíšem Kris-
tem, změnil se. Říkal mi, že Ježíš 
je velká láska. 
 Děkuji Bohu a Ježíši Kristu za 
neustálou pomoc a vám všem za 
modlitby, v kterých prosíte Pána o 
zlepšení mého zdraví. 
 
 

GEMROTOVÁ  KVĚTOSLAVA  

BŮH JE MÁ POMOC 



 Mnoho lidí při nemoci hledá pomoc 
v různých léčivých rostlinách. V případě 
kašle zkoušíme různé plicní čaje, při močo-
vých obtížích mnohdy pomáhá urologický 
čaj, stejně tak zažívací problémy může 
pomoci regulovat vhodně zvolená čajová 
směs. 
 Lidé již ve středověku empiricky 
poznali léčivé účinky některých rostlin a 
dovedli je použít pro léčení různých nedu-
hů. Staroegyptský papyrus Eber obsahuje 
až 900 bylinkových receptur. Egypťané 
léčili např. mákem, ze kterého lze získat 
velmi účinné látky, které tlumí bolest – 
morfin a kodein. Z Číny pocházejí různé 
významné bylinářské knihy, které obsahují 
velmi podrobné popisy jednotlivých rost-
lin. Již ve druhém tisíciletí před Kristem 
čínští lékaři znali rostlinu „Ephedra sini-
ca“, kterou používali na kašel a plicní pro-
blémy. Efedrin, účinná látka obsažená 
v této rostlině, je ještě dnes součástí někte-
rých sirupů pro zlepšení vykašlávání hlenu 
z průdušek při bronchitidě nebo astmatu. 
Stejně tak bychom nalezli záznamy o pou-
žívání bylin pro léčení nemocí u starově-
kých civilizací v Babylónii, Peru, Mexiku, 
Indii, Řecku a Římě. 
 Ovšem i moderní medicína používá 
prostředky, které byly objeveny 
v rostlinách. Alkaloidy vinblastin a vinkris-
tin pocházejí z madagaskarského druhu 
brčálu (barvínku). Jsou to velmi důležité 
léky ze skupiny cytostatik, které se použí-
vají pro léčbu některých druhů rakoviny 
jako např. Hodgkinova nemoc, akutní lym-
foblastická leukémie a Wilmsův nádor 
ledvin u dětí. Díky těmto lékům je dnes 
možná až 90% vyléčitelnost některých 
forem těchto onemocnění. 
 Mnoho lidí v rozvinutých zemích 
umírá na onemocnění srdce a cév. Co by-
chom si počali v dnešní době bez léku zva-
ného digitalis, který pochází z náprstníku. 
Je to prostředek, který posiluje stahy selhá-
vajícího srdečního svalu a který z toho 
důvodu užívají miliony lidí s nemocným 
srdcem na světě. Současné operační postu-
py, které zachraňují život mnoha lidí, by 
nebyly možné bez moderní anestézie, která 
umožňuje celkové znecitlivění během ope-
race. Jedním z významných prostředků, 
které jsou používány při tomto procesu, je 
lék způsobující ochabnutí svalstva. Jeho 
původ je v indiánském šípu zvaném kura-
re. Mnoho dalších rostlin reguluje funkci 
střeva – jedny mají účinky projímavé, jiné 

zase působí proti průjmům. 
 V rostlinách jsou objevovány stále 
nové látky s vysokou léčebnou hodnotou. 
V poslední době byl např. získán 
z tichomořského tisu aktivní taxol, látka 
vysoce účinná proti rakovinnému bujení. 
Z plodu borůvky byl získán komplex lé-
čebných látek, tzv. antokyanidů, který má 
ochranné působení proti cévním chorobám. 
 Těchto několik příkladů ukazuje, že 
nelze uměle vytvořit pevnou hranici mezi 
oficiální medicínou a léčbou účinnými 
bylinnými prostředky. Mnoho prostředků 
bylo z rostlin izolováno a vyčištěno, aby 
mohly být efektivněji dávkovány bez sou-
časného vedlejšího účinku ostatních slo-
žek, které se v dané rostlině nacházejí. 
 Výrobci a propagátoři přírodní medi-
cíny však argumentují, že rostlinné léčivé 
(tzv. Fytofarmaka) účinkují nejlépe, pokud 
jsou podávány v komplexní „přírodní“ 
formě, nikoliv chemicky vyčištěné. Dále 
tvrdí, že fytofarmaka působí mírněji, po-
maleji, ale zato dlouhodobé a harmonicky, 
protože vedle hlavní účinné složky obsahu-
jí látky, které podporují obranné síly neboli 
imunitu organismu. Tato tvrzení je sice 
velmi obtížné ověřit, jelikož určení účinků 
jednotlivých složek komplexních rostlin-
ných léčiv je značně nesnadné; z druhé 
strany však není možné takovou argumen-
taci zcela vyvrátit. Pro zastánce takové 
„jemné“ a přírodní medicíny je v současné 
době na trhu široké spektrum léčivých pří-
pravků ať už naší výroby (většinou různé 
čajové směsi) nebo dovážených od zná-
mých firem jako Kneipp, Dr. Theiss, Thera
-Tech, Lek Ljublana a jiné. Pokud jsou 
používány správně, mohou určitě být 
k prospěchu nemocného člověka. V tomto 
okamžiku ovšem narážíme na některé pro-
blémy léčení bylinami, které vznikají při 
jejich doporučování různými léčiteli a by-
linkáři. Samotný princip léčby bylinami je 
věc vskutku pozitivní, avšak při její ne-
správné aplikaci vynikají různé negativní 
stránky fototerapie. 
 
Problémy léčby bylinkami 
 
Obsah jedovatých látek v rostlinách 
 V kruzích obhájců přírodní medicíny 
je rozšířená představa, že vše, co je přírod-
ní, je zdravé a že naopak všechny chemic-
ké látky jsou jedovaté. Takové rozlišování 
však není správné. Chemické látky obsaže-
né v některých plodech a rostlinách jsou 

našemu organismu právě tak cizí jako jiné 
látky vytvořené chemickou cestou 
v laboratoři. 
 Řada rostlin např. obsahuje tzv. alka-
loidy. Příkladem je podběl lékařský, devět-
sil, kostival lékařský nebo různé druhy 
plicníků. Jsou zaznamenány stovky přípa-
dů poškození nervových funkcí, jaterní 
tkáně a cévních i plicních změn po nevhod-
ném užívání léčiv z těchto bylin. Docent 
Jahodář z farmaceutické fakulty UK 
v Hradci Králové uvádí několik takových 
případů. Třináctiletý chlapec s Crohnovou 
nemocí (onemocnění tlustého střeva) pil 
pravidelně na doporučení léčitele čaj z listů 
kostivalu. Po čase bylo konstatováno rozvi-
nuté těžké jaterní onemocnění. Anebo: 
Padesátiletá žena pravidelně užívala kosti-
val-pepsinové tobolky, které zapíjela kosti-
valovým čajem. Po 4 měsících si přivodila 
též poškození jater. 
 Těchto několik případů ukazuje, že 
v mnohých rostlinách považovaných za 
bezpečné léčivé byliny jsou obsaženy ne-
bezpečné látky. Při nekontrolovaném pou-
žívání a dávkování je možné i pomocí by-
lin přivodit si těžké a zdraví ohrožující 
poškození některých vnitřních orgánů. 
 
Neznalost diagnostiky 
 Zřejmě nejzávažnějším problémem 
léčby bylinami, doporučované léčiteli, je 
otázka stanovení správné diagnózy u ne-
mocného člověka. Je totiž jasné, že pokud 
nebyla stanovena přesná diagnóza, není 
možná ani správná léčba. I kdyby měl léči-
tel sebelepší botanické a toxikologické 
znalosti a zkušenosti s rostlinnou léčbou, je 
to k ničemu, pokud léčivo nepodá ve 
správné indikaci. 
 Protože málokterý léčitel si vyžádá 
přesnou diagnózu od lékaře nebo od paci-
enta, je odkázán na její vlastní stanovení 
často velmi pochybným způsobem. Někteří 
bylinkáři se spokojí s velmi hrubým zařa-
zením nemoci do určité skupiny podle or-
gánů a doporučují byliny „na nervy, na 
žaludek, na trávení, na celkovou slabost“ 
apod. Nevadí jim vůbec, že existují stovky 
nejrůznějších chorob, kde každá z nich má 
jinou příčinu a také vyžaduje rozdílnou 
léčku. 
 Jiní léčitelé se neřídí diagnózou, ale 
byliny doporučují na základě svých zkuše-
ností jednoduše podle určitých příznaků – 
proti průjmu, proti bolestem hlavy, proti 

(Pokračování na stránce 4) 
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kašli, atd. Takový povrchní přístup 
k nemoci však nese vždy riziko opomenutí 
diagnózy závažného, popřípadě i život 
ohrožujícího onemocnění. Např. dlouhodo-
bý kašel může být nejen příznakem chro-
nického zánětu dýchacích cest, ale také 
rakoviny plic. Stejně tak dlouhodobé boles-
ti hlavy mohou být způsobeny nejširší šká-
lou nemocí. Velmi nebezpečným pro zdra-
ví pacienta je doporučování bylinných 
směsí proti chorobám, které jsou rostlinný-
mi přípravky prokazatelně neléčitelné, jako 
je např. rakovina. Léčba zeleninovými 
šťávami (např. podle prof. Breusse) může 
vést jenom k oddálení stanovení diagnózy 
nádorového bujení, čímž se prognóza even-
tuální úspěšné léčby pouze zhoršuje. 
 
Přeceňování možností fototerapie 
 Dalším problémem fototerapie je, že 
některým rostlinám se přisuzuje schopnost 
všeléku, léku na všechny nemoci. Připomí-
ná to starověký sen alchymistů, touhu obje-
vit zázračný lék, elixír života, který by 
působil proti všem chorobám a uchovával 
stále mládí a zdraví. Lidský organismus je 
ovšem velmi složitý a počet nemocí obrov-
ský, proto je takový ideál čirou utopií. 
 Přesto se stále objevují různé výrob-
ky, kterým jsou takové všeobecně léčivé 
vlastnosti „léku na všechno“ přisuzovány. 
Patří sem žen-šen, mumio, aloe, švédské 
kapky, rostliny měsíček nebo pupalka 
obecná. Olej z posledně jmenované rostli-
ny má podle přírodních léčitelů Inglise a 
Westové působit na schizofrenii, Parkinso-
novu nemoc, ekzém, oční potíže, alkoholis-
mus, obezitu, revmatickou artritidu, cévní a 
srdeční nemoci, nemoci prstů, křehkost 
nehtů, potíže před menstruací aj. I když je 
nesporné, že jak žen-šen, tak aloe či pupal-
ka obsahují mnohé biologicky účinné látky 
s pozitivním efektem pro zdraví člověka, 
nelze od nich očekávat působení na tak 
širokou škálu nemocí, které spolu nijak 
vzájemně nesouvisejí. Taková očekávaní 
jsou naprosto zavádějící, nereálná a nebyla 
objektivně potvrzena. 
 
Hledání léčivých bylin pomocí kyvadla a 
magie 
 Mnozí bylinkáři a přírodní léčitelé 
v současné době opouštějí princip volby 
určité byliny proti konkrétní nemoci nebo 
příznakům a tvrdí že léčivá rostlina působí 
spíše na konkrétního pacienta než proti 
určitému onemocnění. Pro vyhledávání 
správné léčivé rostliny pro danou osobu 
jsou pak používány různé pochybné meto-
dy, z nichž některé mají evidentně okultní 
původ. K nejčastějším metodám volby by-
lin okultním způsobem patří kyvadlo, po-
stavení hvězd a jiné magické způsoby, o 
kterých se nyní chceme krátce zmínit. 

 Známý francouzský přírodní léčitel 
Maurice Mességué byl kdysi přizván 
k předsedovi radikálně-sociální strany ve 
Francii. Tento významný politik, který už 
nebyl v nejmladším věku, trpěl revmatis-
mem a nikdo z lékařů mu nebyl schopen 
pomoci. Zkusil tedy štěstí u léčitele. 
 Mességué vytáhl z kapsy kyvadlo a 
nechal jej kmitat nad pacientem. Druhou 
rukou vytáhl z kapsy svého saka malé lah-
vičky, jednu za druhou. Když se přítomní 
lidé s údivem ptali, co to dělá, vyšetření 
bylo už u konce. 
 „Zítra vám přinesu lahvičky 
s esencí,“ řekl předsedovi strany. 
 „Proč mi nemůžete dát ten zázračný 
lék okamžitě?“ 
 „Mon Président, musím jej připravit 
speciálně pro vás.“ 
 „Copak nedáváte tento lék všem ne-
mocným revmatismem?“ 
 „Ne. Když se kyvadlo pohybovalo 
nad vámi, zjistil jsem pomocí zkušebních 
lahviček, které rostliny vám pomohou,“ 
zněla odpověď přírodního léčitele. 
 Podobně i u nás pracuje s kyvadlem 
známý léčitel ing. Janča. Na papír nakreslí 
kružnici a na její obvod napíše jména libo-
volně zvolených rostlin. Kyvadlo se 
„samo“ podle psychotronických představ 
vychýlí k účinné rostlině. Jestliže si před-
stavíme, že není stanovená diagnóza a že 
lék je vybrán takto pochybným způsobem, 
musíme se zodpovědně ptát, jaká jsou rizi-
ka tímto způsobem vedené léčby. 
 Duchovním pozadím, které se skrývá 
za používáním kyvadla a proutku je vý-
chodní filozofie, která tvrdí, že každý člo-
věk a předmět má své vlastní energetické 
pole, resp. záření, které sice není měřitelné 
fyzikálními přístroji, ale které jsou schopni 
zjišťovat někteří jedinci nadáni mimořád-
nými vlohami, tzv. senzibilové. Skutečnost 
je však taková, že kyvadlo může v tomto 
případě představovat zvláštní nástroj pro 
věštění, které bible důrazně zakazuje. 
 
Antroposofie podle Rudolfa Steinera 
 Udělejme nyní krok dále ve směru 
léčivých prostředků, které jsou vědomě 
zakotveny v okultních naukách. Nejvíce 
známým příkladem jsou přípravky Weleda, 
vyráběné podle zásad antroposofie. Tyto 
léčebné prostředky nemají nic společného 
s přírodními léčivy pocházejícími z bylin. 
Jejich příprava je podstatným způsobem 
ovlivněna okultní filozofií. 
 Zakladatelem této metody byl Rudolf 
Steiner narozený v roce 1861 poblíž Vídně. 
Již v 8 letech jako malý chlapec objevil u 
s e b e  v ý j i m eč n o u  s c h o p n o s t 
„jasnovidectví“. Dále uvádí, že během 
svých studií se setkal s jedním podivným 
bylinkářem, který jej uvedl do tajemství 
mystického světa. Pod vlivem Kantových, 

Fichteových, Hegelových a Darwinových 
spisů Steiner vytvořil vlastní spiritistický 
zbarvenou evoluční teorii. K ústředním 
bodům jeho antroposofického učení patří 
nauka o karmě, nevyhnutelném osudu, a o 
reinkarnaci (převtělování). 
 Z jeho učení se kromě jiného odvozu-
je waldorfské školství a pedagogika posti-
žených dětí, která vychází z předpokladu, 
že osud (karma) uvedl duše dětí do nemoc-
ných a malformovaných těl. Cílem léčby je 
„poskytnout sílu, aby dospěly k další inkar-
naci“, a vymanily se tak ze svého nepřízni-
vého osudu. 
 Pod vlivem Steinera byla založena 
nová církev „Christengemeinschaft“. Stej-
ně jako transcendentální meditace rovněž 
antroposofie tvrdí, že prohlubuje nábožen-
skou zkušenost nezávisle na tom, zda je 
člověk křesťanem, Židem nebo hinduistou. 
„Duchovní věda může být v nejvyšší míře 
podporou a podezdívkou náboženského 
života a náboženských cviků zvláště pak ve 
vztahu ke Kristovu mystériu.“ 
 Přestože Steiner používá mnoho křes-
ťanských pojmů, je třeba jasně říct, že jeho 
učení je velmi vzdáleno biblické zkušenos-
ti. Podle něho Ježíš není Boží Syn, ale oby-
čejný člověk. Teprve „během křtu 
v Jordánu ovládl Bůh, který v dávných 
dobách bydlel v mimozemském slunečním 
světě, člověka Ježíše z Nazareta a žil 
v něm do dobu 3 let během jeho pozemské 
působnosti až do jeho smrti na Golgotě“. 
Příčinou smrti Ježíše Krista na kříži bylo 
vyzrazení mystéria (hlubokého tajemství). 
Ježíš údajně prozradil tajemství starých a 
okultních nauk a zpřístupnil je veřejnosti. 
Vidíme, že antroposofické učení je ve 
svém principu rouhačské a nelze jej uvést 
do souladu s tím, co říká o Ježíši Bible. 
 Rudolf Steiner také vytvořil vlastní 
medicínský systém. Základním dílem an-
troposofické medicíny je kniha Geisteswis-
senschaft und Medizin (Duchovní věda a 
medicína). Steiner zakládá své medicínské 
názory na astrologii a vlastním „vědecko-
duchovním“ poznání, které získal během 
meditace. Důležitou roli zde hrají hinduis-
tické prvky, zvláště pak učení o karmě a 
reinkarnaci. Dalším prvkem jeho systému 
je učení o vzájemném vztahu makrokosmu 
a mikrokosmu, jak jej nacházíme 
v okultních vědách. Stejně jako v čínské 
filozofii Steiner definuje vztahy mezi lid-
ským tělem a vesmírem, mezi kovy a lé-
čebnými prostředky. Např. planeta Merkur 
má vztah k plícím, ale je také božstvem 
lékařů, protože má vztah k uzdravování. 
Odkud jsou tyto vztahy odvozeny, je samo-
zřejmě nejasné pro všechny, kteří nebyli 
uvedení do tajemství antroposofie. 
 Následovníkům Rudolfa Steinera 
záleží na tom, aby do svých léčebných 

(Pokračování ze stránky 3) 
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prostředků zachytili všechny tvůrčí kos-
mické síly. Pro tento cíl byly vytvořeny 
různé metody. Při přípravě léčebných pro-
středků z bylin jsou nap. respektovány 
určité kosmické biorytmy, které mohou 
jejich účinek údajně zesilovat. Toto má 
praktické dopady pro dodržování zvlášt-
ních období pro vysazování, sběr a zpraco-
vání bylin, když se hvězdy nacházejí 
v účinné konstelaci. Pohybem a rytmic-
kým ohříváním a ochlazováním mají být 
rovněž zachyceny kosmické síly do léčiva. 
Rostlinné výtažky jsou často zpracovávány 
podle zásad homeopatie. Antropozofové 
při tom věří, stejně jako Hahnemann, že 
během procesu protřepávání léčivý pro-
středek přijímá kosmickou energii. 
 Závěr, který z toho plyne pro křesťa-
na, by měl být poměrně jasný: I když 
uznáváme opravdovou touhu antropozofů 
po získání hlubšího pochopení duchovní 
zkušenosti, i když obdivujeme obětavost, 
s jakou se věnují postiženým dětem a do-
dávají statečnost lidem nemocným 
s rakovinou injekcemi výtažků ze jmelí a 
dlouhými rozhovory, nemůžeme pominout 
skutečnost, že učení Rudolfa Steinera je na 
hony vzdálené biblickému obrazu skuteč-
nosti. Antroposofie je prostoupena okultní-
mi představami a východní filozofií a její 
léčebné prostředky jsou vytvářeny a při-
pravovány zcela vědomě na tomto podkla-
dě. 
 
Bachovy léky z květin 
 Dr. Edward Bach (1886-1936), vyná-
lezce Bachových léků z květin, se dlouho-
době snažil léčit své pacienty rostlinnými a 
homeopatickými prostředky. Stále více si 
však uvědomoval, že u mnoha onemocnění 
hrají roli psychické faktory. Proč předepi-
sované léky nepomáhají lépe? Jaké poru-
chy brání trvalému zlepšení? Dr. Bach ve 
své filozofii dospěl postupně k závěru, že 
dlouhodobá onemocnění jsou způsobena 
negativními stavy osobnosti, které zabra-
ňují uzdravení. 
 Vlastní příčinou všech nemocí jsou 
podle dr. Bacha a jeho zastánců charakte-
rové slabosti pacientů, jako pýcha, bezcit-
nost, nenávist, egoismus, nejistota, nezna-
lost, chamtivost. Léčba je tedy zaměřena 
primárně na léčení těchto psychických 
poruch a negativních emocionálních vlivů. 
Léky ovšem podle zastánců této metody 
nepůsobí chemicky. Zdraví je totiž chápá-
no jako souzvuk duše člověka s kosmem a 
nemoc vzniká při nedostatku harmonie 
s kosmickým polem. Dokazuje to i celý 
způsob přípravy Bachových léků. 
 Bach vyhledal 38 různých rostlin 
určených pro 38 různých duševních stavů, 
např. několika druhů strachu, smutku, ne-
jistoty, osamělosti atd. účinnost léků obje-

voval nikoli na základě vědeckého zkou-
mání, ale intuitivně – pokládáním ruky nad 
rostliny, přičemž pociťoval jejich vlastnos-
ti. Samotná příprava léků je velmi kuriózní 
a podobně jako v homeopatii se zde setká-
váme s „potencováním“ léku. Energie do 
léku však nevstupuje při protřepávání, 
nýbrž dárcem kosmické energie jsou slu-
neční paprsky. 
 Esence léku jsou připravovány 
z čerstvě natrhaných rostlin. Plně rozkvetlé 
květiny jsou natrhány ráno v devět hodin 
za slunečného dne. Květiny se položí do 
pramenité vody ve skleněné misce na mís-
tě, kde byly utrženy. Podle dr. Bacha obsa-
hují rostliny zakódované vibrační informa-
ce, které jsou předávány pomocí sluneční 
energie vodě v misce. Když květiny začí-
nají vadnout, jsou pomocí větvičky ze stej-
né rostliny z vody odstraněny. Po odstra-
nění květin je tato energicky nabitá čistá 
voda(!) smíchána se stejným dílem koňaku 
nebo brandy a ještě jednou rozředěná 
v poměru 1:240. Tato směs je pak plněná 
do lahviček, které představují zásobní roz-
tok pro přípravu Bachových léků. 
 Zastánci Bachovy léčebné metody 
nepotřebují žádnou původní diagnózu. Ta 
je určována podle obsáhlého dotazníku pro 
zjištění duševního stavu. S časem je mož-
no dokonce určovat diagnózu podle intui-
ce. Při jejím sestavování se používají také 
některé astrologické souvislosti. Odborné 
stanovisko je jednoznačné. Vyjádřil ho, 
kromě jiných, dr. Ostendorf: Doporučené 
použití rostlin neodpovídá jejich prokáza-
ným účinkům ve farmakologické koncent-
raci. Esence nemají žádný efekt už proto, 
že jsou používány v homeopatické koncen-
traci. Lze očekávat jen placebový efekt, 
který je zvyšován reklamou a sugestivními 
anglickými názvy preparátů, např. „Star of 
Bethlehem“. 
 Mohlo by se zdát zbytečné odmítat 
tuto léčbu, jestliže u Bachových léků nelze 
předpokládat žádné (tedy ani vedlejší) 
účinky. Z čistě medicínského hlediska 
však některé léky určité nebezpečí předsta-
vují. Je to především Bachova směs z pěti 
rostlin, nazvaná „Rescue Remedy“, lék 
první pomoci, který je doporučován u náh-
lých příhod jakéhokoli druhu, tedy při šo-
ku, úrazech, sebevražedných pokusech, 
srdečním infarktu, u mrtvice aj. Údajně má 
probudit z bezvědomí i zvíře, jestliže se 
mu esence vtírá za uši. Legrace samozřej-
mě končí, když nemocný člověk těmto 
absurditám uvěří a zanedbá včasnou neod-
kladnou léčbu u život ohrožujících stavů. 
 Z křesťanského pohledu se musíme 
ptát, zda Bachovy léky spolu s filozofií, 
která se za nimi skrývá, nepředstavují du-
chovní nebezpečí. Přesvědčení, že díky 
těmto lékům člověk může překonat nega-
tivní stránky své osobnosti a najít dlouho-

dobou životní orientaci, vede jistě na du-
chovní scestí a odvádí od skutečného řeše-
ní zkažené lidské přirozenosti a ostatních 
duchovních problémů člověka, jak to uka-
zuje Bible. 
 
Jak se chránit před okultními bylinká-
ři? 
 Není pochybnosti o tom, že byliny 
mají skutečné účinky. Bůh nám tímto po-
skytl prostředky, které mohou pomoci 
zmírnit nejedno lidské utrpení. Pokud tedy 
varujeme před některými bylinkáři a pří-
rodními léčiteli, pak to neznamená, že 
popíráme pozitivní přínos léčivých rostlin 
pro lidské zdraví a možnost jejich použití 
při léčbě různých neduhů. Jak tedy správně 
užívat byliny bez vztahu k nejasným a 
temným praktikám? 
 Dr. Samuel Pfeifer doporučuje postu-
povat podle následujícího návodu. 
…………………………………………… 
 

Kupte si knihu, která popisuje léčebné 
možnosti bylin, bylinných čajů a 
obkladů. Věnujte pozornost tomu, 
aby kniha neobsahovala odkazy 
na „škodlivé zemské záření“, 
použití kyvadla nebo zaklínací 
formule. V našich podmínkách 
lze např. doporučit knihu dr. J. 
Korbeláře: Naše rostliny 
v lékařství. Avicenum, Praha 
1981 

Při delším léčení bylinami je nutné 
poradit se se svým lékařem, aby 
vyloučil závažné onemocnění. Je 
známo mnoho případů, kdy pou-
žívání léčebných prostředků ved-
lo k promeškání cenného času, 
kdy bylo možno např. odstranit 
nádor operací. 

Vyvarujte se styku s léčiteli, kteří 
nemají jasně vyhraněný vztah 
k okultním praktikám, jako prout-
kaření a používání kyvadla, zaří-
kávání, čtení z ruky, léčení na 
dálku a psychotronické léčení. 
Vyvarujte se léčitelů a lékařů, 
kteří doporučují jógu a východní 
meditaci jako řešení problémů. 

Při kupování přírodních léčivých pro-
středků se omezte na ty, které 
jsou prosté podezření z okultního 
způsobu přípravy. 

Nejdůležitější: Při léčbě důvěřuj Bohu 
a ne „bohyni přírodě“. Jemu dě-
kuj za dar léčivých bylin. Přesto 
mu bude vzdána chvála. 

 
 
Použitá literatura: 
Mudr. Štěpán Rucki, CSc.: Alternativní me-
dicína - pomoc nebo nebezpečí?,  
Křesťanský život, 2008, str. 111-120  

(Pokračování ze stránky 4) 
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pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 10, 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: 24. 10. 2010 
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Mládež 
Skupinka - Ka 6 
Nedělní shromáždění 
Biblická hodina - Škola Krista 
Royal Rangers 
AC Český Těšín - Misie 
Sborová modlitba 
AC Český Těšín - Misie 
Mládež 
AC Český Těšín - Misie 
Nedělní shromáždění, VP 
Domácí skupinky - dle oznam. 
Royal Rangers 
Sborová modlitba 
Mládež 
Skupinka - Ka 6 
Nedělní shromáždění 
Biblická hodina - Škola Krista 
Royal Rangers 
Sborová modlitba 
Mládež 
Skupinka - Předvoj 
Nedělní shromáždění, VP 
Domácí skupinky - dle oznam. 
Nedělní shromáždění 

 

KALENDÁŘ AKCÍ NA ŘÍJEN 2010KALENDÁŘ AKCÍ NA ŘÍJEN 2010KALENDÁŘ AKCÍ NA ŘÍJEN 2010   
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Pátek 
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Čtvrtek 
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Kde jsou skute ční Boží mužové? 
 

Konference (nejen) pro muže  
s Nancy a Colinem Campbellovými 

 

15.-17.10.2010 
v Domě dětí a mládeže,  

Šafaříkova 40, Hustopeče 
 

www.apostolskacirkev.eu/konference 

    

9. sjezd mládeže9. sjezd mládeže9. sjezd mládeže9. sjezd mládeže    
Apoštolské CírkveApoštolské CírkveApoštolské CírkveApoštolské Církve    

 

Dobrý voják Ježíše Krista 
 

28.-31.10.2010, Kolín 
 

Hosté: 
Gennadiy Mochn ěnko 
Vlado Žák 
Martin Moldan 
Martin Penc 
Radek Smetana 
Brigita Vimrová 
 

Bohoslužby/Kreativní uctívání/ 
Semináře/Box/Hudební scéna/
Evangelizace/Lanové aktivity/

Break dance/Rap Beatbox/
Talent schow/Čajovna a další… 

 

www.mladezac.cz 

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME  
MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ 

7.10.2004 
9.10.1992 

12.10.2004 
15.10.1937 
20.10.1955 
29.10.1977 

Kovařík Martínek 
Rokosz Jan 
Balažová Martínka 
Meisnerová Stanislava 
Šimková Věrka 
Podzimek Jiří 

NAROZENINY 

 

Vyjít ze stínuVyjít ze stínu  
Konference pro ženy ve službě 

 

Malenovice 22.-23.10.2010 
 
Je možné, aby žena úspěšně zvládala nároky 
dnešní společnosti, služby v církvi a rodiny? 

 
www.evanet.estranky.cz 


