WIELKANOC 2015
Kochani,
Siedzę w słoneczny marcowy dzień z laptopem na kolanach, patrzę przez okno na zatokę,
morze i sąsiednią wyspę. Myślę o Was, o ChSM, o problemach pracowników służby zdrowia
w Polsce.
Moje orkadzkie doświadczenia są całkiem podobne do polskich. Wszędzie pojawiają się
problemy, wszędzie potrzeba miłości, pracy, cierpliwości i modlitwy, wszędzie trzeba walczyć
z pokusą zniechęcenia. W szpitalu zatrudniono nowego kapelana (to stanowisko wakowało
od wielu lat). Stało się to argumentem do uporządkowania szpitalnej kaplicy i sąsiadującego
z nią bardzo zapuszczonego małego ogródka. Na okalającym go murku odkryto starą
inskrypcję: ‘Nie lękaj się, jam jest Twój Bóg’.
Zbliża się koniec drugiej kadencji obecnego Zarządu i zastanawiam się nad kandydaturami do
nowego Zarządu, a zwłaszcza nad kandydaturami do fotela Przewodniczącego – gorąco
proszę o modlitwę w tej sprawie. Proszę o modlitwę o wszystkie aktywności
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego w Polsce, o działalność w Łodzi, Poznaniu i na
Południu, o nowe ośrodki, o młodzież, o współpracę z PRIME i z Ruchem Pod Prąd, o
wszystkich liderów, wszystkich członków i sympatyków ChSM, o nasze rodziny (proszę
pamiętajmy o sobie, wspierajmy się w modlitwie i relacjach). Pamiętajmy o pracownikach
Służby Zdrowia, o naszych pacjentach i o rządzących.
W szczególny sposób prosimy o modlitwę o naszą tegoroczną konferencję, którą planujemy
w zorganizować w Wiśle Jaworniku w dniach od 23 do 25 października 2015 roku.
Roboczy tytuł konferencji „Nauczyciel w medycynie i w życiu” stanowi podstawę do refleksji
na temat relacji mistrz- uczeń w medycynie i w życiu, przekazywania wiedzy medycznej,
promowania właściwych postaw, przewodzenia w zespole i mentoringu. We wszystkie
zawody medyczne wpisane jest nauczanie. Medycyny czy pielęgniarstwa nie można nauczyć
się z książek. Mój mentor Profesor Andrzej Żebrowski mawiał, że starszy lekarz powinien
uczyć młodszego, ten zaś stażystę, stażysta starszego studenta, a ten młodszego studenta,
który dopiero wkracza w świat medycyny. Profesor wdrażał ten model nauczania w praktyce,
organizował wspaniałe obozy naukowe i stał się mentorem dla wielu pokoleń lekarzy.
W programie konferencji planujemy sesje poświęcone znaczeniu tzw. szkół w medycynie,
przybliżenie sylwetek naszych nauczycieli (specjalna sesja poświęcona będzie Honorowemu

Prezesowi Stowarzyszenia Siostrze Annie Wieji). Przyjrzymy się doskonałemu wzorcowi
nauczyciela, którym dla każdego chrześcijanina jest Jezus Chrystus. We współpracy z
brytyjską organizacją PRIME planujemy zorganizować praktyczny trening typu ‘teaching
teachers’. Trenerzy będą dzielić się z nami doświadczeniem, jak skutecznie i odpowiedzialnie
przekazywać wiedzę i umiejętności przy łóżku chorego, jak motywować, jak przekazywać złe
wiadomości, wreszcie jak obiektywnie i z taktem oceniać uczniów oraz podległy personel.
Dom Gościnny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Jaworniku jest miejscem o
specjalnym znaczeniu dla naszej organizacji i spodziewam się spotkać w tym roku wielu
przyjaciół, nawet tych dawno niewidzianych. Serdecznie zapraszam wszystkich
zainteresowanych tematyką konferencji. Swój udział w Konferencji zapowiedział JM Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Profesor Paweł Górski oraz Doktor Bernard Palmer –
emerytowany konsultant chirurg brytyjski, pastor, przyjaciel Polski, autor książki „Życiodajny
Lek” i Doktor Aleksandra Bojarska – konsultant anestezjolog – trener PRIME.

Z okazji nadchodzących Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego serdecznie
pozdrawiam wszystkich członków i
sympatyków Stowarzyszenia. Jezus
Zmartwychwstał!

Dr n. med. Tomasz Waszyrowski
(Przewodniczący ChSM)

KOLACJA Z JEZUSEM
Przygotowujemy się do kolejnych Świat Wielkanocnych. Będziemy znów wspominać
śmierć Jezusa Chrystusa , naszego Zbawiciela oraz Jego zmartwychwstanie. Zwycięstwo nad
śmiercią i uwolnienie z naszych grzechów. Będziemy uwielbiać świętego Boga za miłość,
którą okazał nam na krzyżu. I oto Jezus zaprasza nas na kolację. Pragnie byśmy się skupili u
Jego stóp. Zachęca do spożywania chleba i wina na pamiątkę ofiarowanego za nas życia.
Czyni to w czasie ostatniej kolacji z uczniami przed swoją śmiercią. Dla Jemu współczesnych
było to święto Paschy, czyli pamiątka wyjścia narodu żydowskiego z niewoli egipskiej.
W dzisiejszych czasach pascha może oznaczać wyjście z niewoli grzechu. Dziś będę brała
udział z moimi bliskimi w kolacji paschalnej kolejny raz. Jest to cudowne przygotowanie do
Świąt Wielkiej Nocy. Zachęcam do przeczytania wspomnień z ubiegłorocznej kolacji jednej z
uczestniczek.

„Długo
Długo oczekiwany przez nas piątek, czwartego kwietnia 2014 roku, świece szabasowe i
świąteczne zapalone, słuchamy pieśni i fragmentu z Księgi Wyjścia oraz
oraz słów św. Pawła z
Listu do Efezjan: „Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie
Jezusie bliscy przez krew Chrystusową” (Ef.2, 12-13).
Już po raz kolejny przeżywamy Paschę celebrowaną przez pastora Kazimierza Barczuka w
hotelu „Vestina” w Wiśle. Zgłębiamy istotę tego wielkiego , radosnego święta żydowskiego, by
lepiej poznać tradycję Pana Jezusa i to jak Mesjasz użył symboli ze stołu sederowego by
ustanowić Wieczerzę Pańską. Widzimy wypełnienie się Paschy w Osobie Pana Jezusa,
prawdziwego, Baranka Bożego. Celebrowana przez Żydów Kolacja Paschalna miała
przypominać im o wyjściu z niewoli egipskiej na wolność. Także współcześnie Bóg robi
wszystko, żebyśmy nie pozostali w miejscu , ale mogli wyjść z niewoli grzechów, strachu,
strac
samo
sprawiedliwości. Pan Bóg chce też podnieść pokonanych, czujących się nieudacznikami, żeby
ich wyprowadzić na wolność. Dla wszystkich jest ta paschalna wolność i dla tych, którzy chcą
uwolnienia z jawnych grzechów, klęsk, porażek, ale też i dla tych,
tych, którzy potrzebują wyzwolić
się z tradycji i naszych ludzkich przyzwyczajeń. Wzywa nas Pan Jezus, aby wyjść i iść do Tego,
co lepsze bo Pascha, to droga, podróż za Mesjaszem.
Podnosimy kolejno cztery razy kielich z błogosławieństwem, kosztujemy gorzkie zioła,
maczamy pietruszkę w słonej wodzie, spożywamy jajko oraz charoset (jabłko z cynamonem i
rodzynkami). Każdy z tych pokarmów, to symbol, którego spożywaniu towarzyszy stosowna
modlitwa. Wzruszenie potęguje się, gdy córka
pastora, Estera śpiewa pieśń: „Choćbym
wszystko miał, lecz nie miał Pana, skąd bym
mógł siłę do życia brać?”
Mamy czas na głębszą refleksję, jak korzystam
z wolności Dziecka Bożego, czy szukam Boga
tylko po to, żeby rozwiązał moje problemy?
Czy idę za Bogiem, bo jest Bogiem, czy może
patrzę już oczyma Boga? Czy zależy mi, żeby
całe mnóstwo ludzi stało przed Jego Tronem w
Niebie, żeby nie zabrakło tam moich bliskich,
znajomych i sąsiadów?

Rozchodzimy się bogatsi duchowo, patrząc w głąb siebie, ale też serdecznie rozmawiając ze
spotkanymi tu znajomymi z różnych stron i zborów. A w sobotę następna grupa
zainteresowanych i spragnionych społeczności osób, spotka się na Kolacji Paschalnej w
„Vestinie” i tak jak my, wyjdzie z niej przemieniona, zbudowana i zachęcona do tego, żeby iść
wyżej i dalej, dzięki Bożej łasce.

Życzę radosnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Lek. Anna Kolebacz

CHARAKTER CHRZEŚCIJAINA- c.d. PRZEBACZENIE
Pojęcie przebaczenia wiąże się z krzywdą. Gdybyśmy nie doznali jakiejś krzywdy nie
musielibyśmy przebaczać. Gdybyśmy nie skrzywdzili kogoś, nie musielibyśmy oczekiwać na
przebaczenie. Niedawno oglądałem film o Albanii. Dowiedziałem się, że w tym kraju
obowiązuje poza prawem państwowym, nieformalny kodeks prawa zwyczajowego- Kanum
Leki Dukagjiniego. Kodeks ten pochodzi z XV wieku, a jego nazwa pochodzi od księcia Leke
Dukagjiniego ( 1410-1481 ), który panował w północnej części Albanii. Składa się on z 12
ksiąg i ok. 1300 artykułów, wśród których jest również prawo i obowiązek krwawej zemsty,
spoczywający na członkach zhańbionej rodziny. Członek takiej rodziny ma prawo i obowiązek
zabić brata, siostrę , syna lub córkę sprawcy. Wskutek tego prawa mnóstwo rodzin w Albanii
żyje przez wiele lat w strachu, uciekając do innych miejscowości lub żyjąc w zamknięciu przez
lata w swoim domu. Prawo Kanun nie pozwala mścicielowi wchodzić do domu tych rodzin.
Jest to straszliwy obraz skutków braku przebaczenia.
Skutki takie widzimy także w swoim otoczeniu, w
swoich rodzinach, czy u swoich pacjentów. Niedawno
miałem w swojej praktyce pacjentkę, która
powiedziała, że nienawidzi swojej teściowej, a musi z
nią mieszkać i opiekować się nią. Mąż pacjentki zmarł
kilka lat temu. Przed laty doznała od teściowej
krzywdy, teraz ta nienawiść ją niszczy, jest
znerwicowaną osobą pełną złości. Spytałem ją, czy jest
osobą wierzącą. Odpowiedziała- tak. Wtedy miałem
okazję powiedzieć jej o mocy przebaczenia, o tym ,że
nienawiść niszczy obie strony, bardziej tą osobę, która
nienawidzi. Powiedziałem jej o Jezusie, który

przebaczył nam wszystkie nasze winy, za darmo. Gdy za ok. miesiąc przyszła ponownie,
podziękowała mi za poprzednią rozmowę. Zgłosiła się do swojego księdza, wyznała przed
Bogiem swoje winy i przebaczyła teściowej. Teraz stara się na nowo ułożyć relacje z nią.
SKUTKI BRAKU PRZEBACZENIA
Brak przebaczenia rodzi zgorzknienie, które często może prowadzić do choroby. Jako
medycy musimy też o tym pamiętać lecząc swoich pacjentów. Napisano wiele książek na ten
temat, które warto przeczytać. Gerald G. Jampolsky w swojej książce
książ – „ Przebaczenie najpotężniejszy uzdrowiciel ” pisze:
pisze „przebaczenie,
przebaczenie, to przepis na szczęście, brak
przebaczenia, to przepis na cierpienie. Hodowanie myśli o zemście, brak miłości i współczucia,
rujnuje nasze zdrowie. Przebaczyć, to chcieć powierzyć cały
cały gniew i udręczenie Bogu”.
Bogu
Przebaczenie jest nieprzerwanym procesem, powinniśmy czynić to stale. Czyni ono brzemię
życia lżejszym. Upór przy nawet uzasadnionym gniewie, przeszkadza nam w doświadczaniu
Bożego pokoju. Wybaczenie nie oznacza zgody na występek,
występek, nie oznacza akceptacji zła.
Zachęcam do czytania dobrych książek, szczególnie tych pisanych przez Bożych ludzi, ale dla
nas chrześcijan najważniejszą lekturą i autorytetem jest Biblia. Boża mądrość przewyższa
wszystko. W Starym Testamencie znajdujemy wiele
wiele odniesień do przebaczenia, jednak
dopełnieniem zrozumienia tego tematu stała się ofiara Jezusa Chrystusa.

STARY TESTAMENT
Bóg mimo, że często karał swój naród wybrany za jego występki, jednak zawsze później
okazywał swoje miłosierdzie i przebaczenie. W Księdze Micheasza 7,18-20
20 czytamy:
„ Któż jest Boże , jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego
dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu
zmiłuje się nad nami, zmyjee nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy”.
Bóg ma upodobanie w łasce , a nie w karze, choć czasami musi nas karać, gdy jesteśmy
krnąbrni. Wspaniały przykład przebaczenia opisany jest w historii Józefa i jego braci w
I Mojżeszowej 50,14-26.
26. Józef został mocno skrzywdzony, sprzedany jako niewolnik, wiele
wycierpiał. Gdy sytuacja się odmieniła, bracia myśleli, że teraz Józef będzie ich prześladował i
odpłaci im za jego krzywdy. Godzili się nawet, żeby zostać jego niewolnikami,
niewolnikami, byleby ich nie
wytracił. Józef jednak postanowił przebaczyć swoim braciom. Żywił ich i ich dzieci. Bóg
błogosławił Józefowi i obdarzył go długim
życiem ( sto dziesięć lat) oraz prawnukami
(I Mojż.50,22). Józej Augustyn w książce
„ Bóll krzywdy, radość przebaczenia” pisze:
„przebaczenie
przebaczenie to nasz wewnętrzny akt, do
którego nie potrzebujemy drugiej strony,
dlatego przebaczenie zawsze ma sens,
niezależnie od postawy drugiej osoby.
Przebaczenie uprzedza pojednanie,

stanowi także konieczny warunek
unek prawdziwej jedności i zgody między ludźmi. Pojednanie
może być budowane na wzajemnej wymianie przebaczenia”.
przebaczenia Tak uczynił Józef, przebaczył
swoim braciom niezależnie od ich postawy, dążył do jedności z nimi.
W Starym Testamencie znajdujemy
znajduj
także negatywne przykłady. Ezaw nie przebaczył
Jakubowi. „ Ezaw znienawidził Jakuba z powodu błogosławieństwa, które otrzymał od ojca i
taki powziął zamiar: Gdy nadejdą dni żałoby po moim ojcu, zabiję mojego brata Jakuba”.
Wskutek tego Jakub musiał uciec z domu i ukrywać się w domu Labana, brata jego matki
Rebeki. Ezaw natomiast był przepełniony nienawiścią i złością zamiast Bożym pokojem.
W Księdze Mądrości Syracha znajdujemy również wiele fragmentów o przebaczeniu. „ Jak
wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają” (17,29).
„Synu
Synu zgrzeszyłeś? Nie czyń tego więcej i za poprzednie swe grzechy proś o przebaczenie”
(21,1-2). „…. dlatego Pan jest cierpliwy dla ludzi i wylał na nich swoje
swoje miłosierdzie, zobaczył i
wie, że koniec ich jest godny litości, dlatego pomnożył swoje przebaczenie”
przebaczenie” (18,11-13).
(18,11
Bóg przebacza tym, którzy do niego przychodzą i się nawracają, chce, żebyśmy
żebyśmy prosili go o
przebaczenie , nie chce, żebyśmy popełniali nasze grzechy ponownie. Pan „pomnaża” swoje
przebaczenie, jest ono nieograniczone.

NOWY TESTAMENT
Tutaj znajdujemy dopełnienie Bożej nauki o przebaczeniu. W najważniejszej
najważniejsze modlitwie jaką
Jezus nam przekazał, słyszymy o nim dwukrotnie.
dwukrotnie „ Przebacz nam nasze winy, jak i my
przebaczamy naszym winowajcom” (Mt 6,12). „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich
przewinienia i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie
przebaczycie ludziom i
Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień” (Mt 6,14-15).
15). Tak prosto słowa te
brzmią, tak często je wymawiamy. Czy łatwo
przebaczamy naszym winowajcom? Czy jest to
ważne w kontekście Bożego przebaczenia? Piotr
pytał Jezusa: „ Panie
nie ile razy mam odpuścić bratu
memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do
siedmiu razy? Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci:
do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu
razy” (Mt 18,21-22).
22). Następnie Jezus mówi
Piotrowi przypowieść o nielitościwym dłużniku
(Mt 18,23-35).
35). Król darował swojemu słudze duży dług, a ten nie chciał darować małego
długu swojemu współsłudze. Król odpowiedział słudze: „ Czy i ty nie powinieneś był zlitować
się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się na tobą? I rozgniewał
rozgniewał się pan jego i wydał
go katom, żeby mu oddał cały dług”. Na koniec czytamy ostrzeżenie dla nas „tak i Ojciec mój
niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca bratu swemu” (Mt 18, 35).
Przyjęcie Bożego przebaczenia powinno, spowodować w nas przebaczenie
przebaczenie tym,
tym którzy nas
skrzywdzili. Jest ono wręcz konieczne,
konieczne, abyśmy dostąpili tego samego od Boga.

Jest ono także konieczne dla naszego zdrowia duchowego, psychicznego i somatycznego.
Często przyczyną braku tego zdrowia jest brak przebaczenia, być może wiele lat temu.
Jak powinien wyglądać proces przebaczenia ?
1. Uświadom sobie krzywdę, nazwij jąją czasem
spychamy ją do podświadomości.
2. Dotknij ran- przypomnij sobie , co ciebie
dotknęło.
3. Wypowiedz przed kimś swoje poczucie krzywdykrzywdy
przewodnik duchowy, przyjaciel, psycholog.
4. Dostrzeż w sytuacji krzywdy swoją odpowiedzialność.
5. Wybacz sobie.
6. Przyjmij wybaczenie od Boga i przebacz swojemu winowajcy.
Przebaczenie jest łaską od Boga, musimy być gotowi ją przyjąć. Do tego potrzebna jest wola
przebaczania i bliska
ska relacja z Bogiem. Wtedy możemy doświadczyć Bożego pokoju, radości z
życia , zamiast nienawiści, zgorzknienia i choroby. Życzę tego wszystkim Czytającym i sobie.

Lek. Jacek Juszczak

Literatura: Biblia. „Ból krzywdy, radość przebaczenia”przebaczenia” Józef Augustyn. „Przebaczenie,
najpotężniejszy uzdrowiciel”- Gerald G. Jampolsky.

BARANEK BOŻY
Zawsze kiedy zbliżają się święta Wielkanocne planuję by
świąteczny wystrój naszego domu zawierał jak najwięcej elementów
związanych z barankami .Chcę by wystrój
wystr przypominał nam o sensie
świąt.
t. Niestety to jest trudne do realizacji, ale samo pragnienie i
mówienie o tym przypomina całej rodzinie, że w centrum świąt
Wielkanocnych jest BARANEK BOŻY.

Kiedy Jan Chrzciciel spotkał Jezusa nazwał go „Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata”.
Z perspektywy człowieka żyjącego współcześnie nazwanie kogoś barankiem
barankiem nie było by
uprzejme. A jednak w tych słowach Jan Chrzciciel oświadczył ludziom jaką misję ma do
spełnienia Jezus.
W czasach Starego Testamentu co roku składano ofiarę z baranka bez skazy w celu
przebłagania Boga, usprawiedliwienia się przed Nim, pojednania z Nim. Składaniu ofiary
towarzyszyło wyznawanie grzechów.
List do Hebrajczyków mówi: „Nie
Nie z krwią kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz
na zawsze do świątyni, znajdując wieczne odkupienie” (9;12), „Chrystus złożył siebie w
ofierze, żeby
by ponieść grzechy wielu…..” (9;28 ), „Mamy więc pewność bracia, że wejdziemy do
miejsca świętego dzięki krwi Jezusa. On stworzył dla nas nową, życiodajną drogę przez
zasłonę, którą jest Jego ciało.” (10;19-20).. W Apokalipsie Jan ma wizję oddawania czci
Barankowi „Jesteś godzien wziąć zwój i złamać jego pieczęcie bo zostałeś zabity i swoją krwią
nabyłeś Bogu ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.” (Ap5;9). „Baranek zabity jest
godzien przyjąć moc, bogactwo, mądrość, potęgę, cześć, chwałę i uwielbienie” (Ap9;12)
Bóg podarował nam Baranka ofiarnego w postaci swego Syna i w Nim mamy odpuszczenie
grzechów i dostęp do Świętego, wielkiego Boga.
Jakiś czas temu oglądaliśmy rodzinnie film, z fabułą opartą na faktach, „Po obietnicy” . Ojciec
czwórki chłopców po tragicznej
znej śmierci żony traci synów. Zostają mu niesprawiedliwie
odebrani i ojciec nawet traci prawo do widywania ich. Walczy jak lew o nich,
nich ale dopiero po 7
latach udaje mu się ich odzyskać. Chłopcy przez lata tułają się po różnych domach opieki,
rozdzieleni, niekiedy
iekiedy nieludzko traktowani, nie mogą odnaleźć szczęścia. . Wracają do domu
pokaleczeni emocjonalnie i fizycznie. Ojciec nie poddaje się otaczając ich miłością i z
mądrością prowadzi i wychowuje. Nasz Niebieski Ojciec nieustannie walczy o każdego
człowieka.
a. Jego wysiłki są dużo większe od jakiegokolwiek ziemskiego ojca. Bóg Ojciec był
gotów oddać za nas Swego Umiłowanego SynaSyna Baranka ofiarnego. Kiedy wracamy do domu
pokaleczeni przez szatana, opatruje nasze rany leczy, pociesza i nieustannie zapewnia o
swojej miłości. JESTEŚMY W RAMIONACH OJCA, KTÓRY KOCHA NAS DO SZALEŃSTWA.
SZALEŃSTWA

GŁĘBOKO PRZEŻYTYCH ŚWIĄT
Życzą Dorota i Arek z rodziną
Tak na marginesie, nasz
asz Pan jest nie tylko nazywany Barankiem, ale
również LWEM JUDY, ale o tym może innym razem.

Zmartwychwstał Baranek Boży,
niech każdy swe serce otworzy,
na miłość, radość i pogodę ducha
Kto wierzy w Niego niech słów Jego słucha.

Serdecznie zapraszamy na kolejną konferencję
Chrześcijańskiego
ścijańskiego Stowarzyszenia Medycznego
Medycznego
w Wiśle- Jaworniku w dniach 23-25
25 października 2015r. .
Temat konferencji:

„ Nauczyciel w medycynie i w życiu”
życiu

„Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna
byłaby nasza wiara”
(1Kor 15,14)
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