Boże Narodzenie 2013

Podsumowanie roku
Zwykłym obowiązkiem Prezesa w końcówce roku kalendarzowego jest krótkie
podsumowanie działalności organizacji i przedstawienie planów na następny rok.
Nasza organizacja nadal nie jest zbyt liczna, jednakże w ciągu ostatniego roku
zyskaliśmy nowych członków. Jak poprzednio najaktywniejsze są trzy ośrodki łódzki,
poznański i południe Polski. W Łodzi działalność ChSM jest silnie wspierana przez
działający wśród studentów Ruch Pod Prąd. Mieliśmy wiele spotkań w ciągu roku
akademickiego, w tym medyczny trening przekazywania trudnych wiadomości i
cieszące się znaczną popularnością kino dyskusyjne w łódzkiej „Filmówce”. Wspólnie
z przyjaciółmi z ICMDA i PRIME udało się również, podobnie jak poprzedniego roku,
zorganizować obóz studencki w Uniejowie. Modlimy się o owoce rozpoczętego na
jesieni kursu ALFA … Poznań cieszy nasze serca. Nie tylko regularne spotkania małej,
lokalnej grupy ChSM, ale również olbrzymia praca sekretariatu, wreszcie Działalność
PRIME (Magda Witt i Ola Bojarska) na Uniwersytecie Medycznym. Mamy też na sercu
inwestycję w młodych liderów w tym mieście. Południe dało mi wiele radości w czasie
świetnie zorganizowanej konferencji w Jaworniku. Kochani, jeszcze raz Wam dziękuję.
Dziękuję również za regularne spotkania modlitewne. Plany – ze względów
logistycznych planujemy co roku organizować konferencje lokalne z przesyłaniem
powiadomień do wszystkich członków i sympatyków. Konferencje ogólnopolskie
mogą być organizowane w dłuższym cyklu (na razie nie ustalono terminu kolejnej).
Najbliższa konferencja poświęcona „zespołowi wypalenia” będzie zorganizowana w
Poznaniu na jesieni 2014 roku. W Łodzi nadal głównym nacisk będzie położony na
działalność w środowisku studenckim. Zachęcamy do organizowania spotkań
lokalnych grup ChSM. Chętnie będziemy wspierać takie aktywności przesyłając
materiały do dyskusji czy też proponując wykładowców. Duży nacisk kładziemy na
nowe formy komunikacji (strona Facebook – Ola Bojarska i nowa strona internetowa
– Adam Szczuka). Mamy też plany nowej monografii poświęconej pamięci
Honorowego Prezesa naszej organizacji – Annie Wieji. Organizacja wspiera również
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finansowo treningi i udział w konferencjach chrześcijańskich (o ile przekłada się to na
praktyczne ożywienie działalności ChSM).
W imieniu Zarządu gorąco proszę o wsparcie modlitewne, gdyż bez pomocy
naszego Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy tylko nieużytecznymi sługami. Proszę
również o modlitwę o moje prowadzenie, gdyż z przyczyn losowych będę kierował
organizacją zdalnie ze Szkocji (ale na szczęście będę bywał w Polsce regularnie).
Łaska I Pokój Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami.
Tomasz Waszyrowski
Przewodniczący ChSM

Rozmyślania o świętach Bożego Narodzenia.
Zmienili datę świąt?
Nawet media podawały te informacje ze zdziwieniem: dokładnie po Pamiątce Umarłych
zaczęto sprzedawać w sklepach artykuły związane z Bożym Narodzeniem. Zupełnie nieprzystająco do
jesiennej aury, a nawet komicznie, wyglądały na wystawach bombki, łańcuchy choinkowe, różnego
rodzaju i urody mikołajki, renifery czy aniołki. Reakcje kupujących też nie były entuzjastyczne: Zmienili datę Bożego narodzenia?
-Czy to trochę nie za wcześnie?
Początkowo wszyscy byli zdziwieni, lecz wkrótce zaczęli biegać po sklepach i kupować te
wszelkie akcesoria, a następnie upychać je w szopach, schowkach i piwnicach, bo do świąt jeszcze
sporo czasu, a gdzieś ten cały kram trzeba schować.
- Może przed świętami podrożeje? A jeśli nie będę miał czasu? A jak zachoruję? A jeżeli…
- i tu mnożono argumenty, tłumacząc bieganinę po supermarketach.
Przesadna troska
Zapewne niewielu lubi przed świąteczny ścisk w sklepach, nerwowe wybieranie prezentów w
ostatniej chwili, wydzieranie sobie promocyjnych egzemplarzy czegoś tam. Łatwiej i bardziej
komfortowo kupować upominki dużo wcześniej, nawet kilka tygodni przed świętami i urodzinami,
gdy zobaczy się coś ładnego i pasującego do osoby, którą się chce obdarować. Tym bardziej, gdy ktoś
mieszka w dużej odległości od sklepów i zakupy łączą się z prawdziwą wyprawą. Ale czy nasza
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zapobiegliwość i troska „w tym temacie” nie przybierają nadmiernych rozmiarów? Czy – mówiąc po
prostu nie przesadzamy? Co nami kieruje? Przezorność i roztropność, bo potem faktycznie w
sklepach będzie wielki tłok, czy też coraz większa chęć posiadania i nadmierne troszczenie się o
przyszłość? Czy błyszcząca oprawa nie zaciemnia nam prawdziwego sensu świąt i Bożego
Narodzenia?
Czy nie kłopoczemy się nadmiernie o to, co się stanie, nie tylko z okazji kolejnych świąt, ale
codziennie? Czy wielu z nas nie ma przypadkiem wrażenia, że dekoracja staje się ważniejsza niż
treść? Rama cenniejsza niż obraz? Podarunki ważniejsze niż solenizant?
Czarne myśli
Można powiedzieć że przygotowania świąteczne są odbiciem tego, co się dzieje w naszym
powszednim życiu. To, jaki jestem, widać szczególnie w takich niecodziennych momentach
- bardziej stresujących przez to, że są pełne emocji, podekscytowania.
Czy się uda, czy zdążę, czy się nie rozchoruję, czy nie podniosą podatków, czy dzieci napiszą ten
sprawdzian? Nim jeszcze coś nastąpi, mamy już dziesięć czarnych scenariuszy.
Troszczymy się i martwimy. Na zapas, często bezpodstawnie, a najczęściej bezsensownie. Czy
nasza troska może w czymkolwiek pomóc? Jezus zapytał kiedyś: Czy troszcząc się możecie do swojego
wzrostu choć troszeczkę? Jakże mądre słowa! No, bo komu może pomóc moje zamartwianie? Szukam
choć jednego przykładu i nie znajduję. Za to mogę ze swojego własnego życia /aby nie pisać zle o
innych/ podać wiele negatywnych skutków martwienia się. Bóle żołądka, głowy, szyi kołatanie serca,
bezsenność – to tylko kilka przykładów z bogatej palety doznań fizycznych. Skutki psychiczne to
poczucie winy, wyrzuty sumienia, niepokój, trudności z koncentracją, przygnębienie i mnóstwo
innych dokuczliwych zaburzeń.
Opakowanie a treść
Czy troszcząc się możecie dodać do swojego wzrostu choć troszeczkę? A więc może przed
nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia nie dać się zwariować? Nie kupować ozdób
choinkowych na początku listopada, nie zamartwiać się z początkiem grudnia, jak usadzić ludzi przy
wigilijnym stole, nie stresować się, że nie zdążymy ze wszystkim. Oczywiście, nie chodzi o to, że
powinniśmy być niefrasobliwi, beztroscy czy lekkomyślni jak dzieci i czekać, że przed świętami
„wszystko zrobi się samo”. Nie jest także błędem kupienie w listopadzie wyjątkowo pięknej ozdoby
choinkowej czy prezentów dla najbliższych. Ale pomyślmy, czy na myśl o świętach Bożego Narodzenia
odczuwamy radość, czy też raczej przerażenie: bo trzeba sprzątać, szorować, wywalać wszystko z
szaf, piec, gotować, prać, kupować. Jeśli zwyciężają w nas uczucia negatywne, to zapewne znak, ze
warto coś w naszym życiu zmienić. „Nie troszczcie się „ – a więc może mniej, skromniej, wolniej,
spokojniej? Nie poddawać się ogólnej presji. Opakowanie zastąpić treścią, pudełeczko – zawartością,
obudowę – sensem. Prezenty – skoncentrowaniem się na bohaterze uroczystości.
Niech Boże Narodzenie będzie… naprawdę Bożym Narodzeniem.

Fragment książki Lidii Czyż „Gdzie jest Betlejem”, opr. Anna Kolebacz
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„Rozwój i kariera w medycynie dla chrześcijan- odkrywanie
potencjału osobowości, jak zebrać owoce i uniknąć pułapek”
Relacja z konferencji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego w Wiśle
Jacek Juszczak
W dniach 4-6.10.2013 roku w Wiśle- Jaworniku odbyła się konferencja Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Medycznego . Już nie pierwszy raz mieliśmy okazję słuchać wykładów w tym
malowniczym miejscu , w okolicy, która jest kolebką naszego stowarzyszenia. Mieliśmy przywilej
słuchania dwóch znakomitych wykładowców. Wojciech Nowicki jest trenerem biznesu, prowadzi
także szkolenia i wykłady w ramach Chrześcijańskiej Edukacji Finansowej Crown. Przyjechał ze swoją
żoną z Tarnowa Podgórnego. Wygłosił dla nas cztery wykłady. Ze względu na ograniczoną objętość
artykułu, podzielę się tylko kilkoma myślami z każdego z nich. W pierwszym wykładzie zostało
omówione czym jest sukces i jakie są składniki sukcesu. Sukces to nie tylko wysokie dochody i
dokonania. Jednym z jego elementów jest zadowolenie, a to jest
naszą decyzją. W dużym stopniu zależy więc od nas, czy mamy
poczucie sukcesu. „Postępowanie wasze niech będzie wolne od
chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam
bowiem powiedział: nie opuszczę cię ani zostawię”-Hebr.13,5. Czy
robimy to do czego zostaliśmy powołani? Czy daje to nam
zadowolenie? W drugim wykładzie prelegent przedstawił biblijne
podstawy pracy i zasady planowania kariery i życia. Praca wg
definicji, to fizyczny lub umysłowy wysiłek, aktywność skierowana na produkcję, zrobienie czegoś.
Jest ona wysiłkiem. W pracy zwykle następuje zderzenie dwóch światów, duchowości i świeckości.
Jako chrześcijanie powinniśmy pamiętać, że to Bóg jest naszym pracodawcą i to On jest źródłem
pracy. Z Niego i prze Niego wszystko zostało stworzone. „Beze mnie nic nie możecie uczynić…”J.15,5. W Przypowieściach Salomona 11,22 czytamy: „ błogosławieństwo Pańskie wzbogaca, własny
trud niczego tutaj nie doda”. W planowaniu naszego życia i kariery powinniśmy uwzględniać kilka
fundamentalnych zasad: 1. BÓG JEST ŹRÓDŁEM PRACY. 2. ZNACZENIE PRACY- każda praca ma
znaczenie i godność, cokolwiek czynimy, czyńmy to w imię Jezusa Kol.3,17. Wzajemny szacunek w
pracy na wszystkich szczeblach. 3.PLAN DLA PRACY- Bóg ma dla nas plan pomyślności i pokoju (
Jer.29,11), Bóg ma plan, żebyśmy dokonywali dobrych czynów ( Ef.2,10). 4. SŁUŻBA PRACY- nasza
praca jest „ sceną” dla świadectwa i służby Bogu . 5. DOSKONAŁOŚĆ- nie perfekcjonizm, robić
najlepiej jak potrafię. Chrześcijanin nie może być przeciętny w swojej pracy (Przyp. Salomona 22,29).
6. AUTORYTET PRACY- Bóg ma władzę nad naszą pracą. Dlaczego krzew gorejący nie wypalił się? Bo
Bóg był w nim.
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W trzecim wykładzie wykładowca mówił o odkrywaniu naszego potencjału. Jak zebrać owoce
i uniknąć pułapek? Bardzo ważne jest poznanie naszej osobowości. Jaki jestem? Co przeważa u
mnie? -dominacja czy uległość, introwertyzm ,czy ekstrawertyzm,
zaangażowanie,
czy
obojętność,
spontaniczność
,czy
zaangażowanie, ostrożność, czy ryzyko, konwencjonalność, czy
innowacyjność? Poznanie naszych mocnych i słabych stron może
dodać nam siły w naszych działaniach. „ Jeśli lecisz na jednym
silniku, będzie ciężko lecieć. Musimy użyć wszystkich naszych
silników (talentów, mocnych stron)” . Temat ostatniego wykładu
to: „ Przewodzenie, a zarządzanie. Jak być skutecznym liderem na
każdym poziomie?”. Dobre przywództwo powoduje zaangażowanie pracownika , to sprawia
zadowolenie klienta / pacjenta, które powoduje jego zaangażowanie , a to w konsekwencji prowadzi
do sukcesu. Tylko ok. 14 % pracowników jest w pełni zaangażowanych, a więc 86% zatrudnionych
pracuje poniżej swoich możliwości. Pracownicy, którzy odnoszą sukcesy, za najważniejsze uważają ,że
wiedzą, czego od nich się oczekuje, posiadają odpowiednie wyposażenie i materiały do pracy,
otrzymują często wyrazy uznania od przełożonych, znają wizję i cele firmy, ktoś rozmawia z nimi o ich
postępach, w pracy mają najlepszego przyjaciela.
Wykłady Wojciecha Nowickiego przeplatały się i znakomicie uzupełniały z wykładami Dr
Bernarda Palmera. Jest on byłym konsultantem chirurgiem z Wielkiej Brytanii, autorem książki
„Życiodajny lek”. Prowadził on cykl dotyczący Bożego prowadzenia. Bez niego trudno osiągnąć sukces
. Pierwszy wykład traktował o Biblii . Biblia odkrywa nam Boży plan, Boże priorytety oraz Boże zasady.
Nie jest ona dla nas szczegółową mapą, lecz raczej kompasem, który
wskazuje ogólny kierunek. Nie ma tam szczegółowego rozwiązania
wszystkich naszych problemów, ale wskazane są Boże priorytety:
nasze wejście do Bożego Królestwa , podążanie za Królem i stanie
się rybakami ludzi. Odkrywa też Boże zasady- żyć dla Jezusa, dla
innych ludzi, żyć uczciwie. W drugim wykładzie o Duchu Świętym
dowiedzieliśmy się, że prowadzi On nas do Biblii, do pobożności i do
mądrości. W trzecim wykładzie Bernard Palmer mówił o suwerenności Boga. Boża wola jest dla nas
często tajemnicą, ale jest dla nas bezpieczna. W ostatnim wykładzie w oparciu o drugi List do
Tymoteusza wykładowca przedstawił jakie powinny być dla nas
priorytety. Strzec Bożej prawdy, nie bać się i nie wstydzić Ewangelii,
wspierać tych, którzy pracują dla Ewangelii, ćwiczyć innych, być
szczerym i uczciwymi w swoim oddaniu dla Chrystusa. Parafrazując
słowa z Pisma Świętego można by powiedzieć:” jeszcze wiele ważnych
i mądrych słów tam powiedziano, ale te napisałem, żebyście uwierzyli,
że naprawdę warto było przyjechać”. Rzeczywiście wykłady były
bardzo dobre. Zawsze przyjeżdżam z konferencji ChSM zbudowany i
zmotywowany. Było też trochę czasu dla relaksu. Mogliśmy przejechać się ciuchcią na kołach po
pięknej Wiśle, a także pospacerować po mieście i odwiedzić wystawę lokalnej sztuki.

Zachęcam Was do przyjazdu na następną konferencję !
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STOP ! Zatrzymaj się!!
Być może ten tekst przeczytasz (?) przed
Świętami Bożego Narodzenia
lub później… jeśli
znajdziesz na to czas.
Prawdopodobnie większość z nas cierpi na przewlekłą
chorobę – „ brak czasu”. Co prawda w ICD-9 nie ma takiej jednostki chorobowej.
Niektórzy może mają „za dużo czasu”, ale też skarżą się na to ,że „czas ucieka im pomiędzy
palcami”.
Słowo Boże ostrzega: „Wykorzystujcie czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni,
ale rozumiejcie jaka jest wola Pańska „( Ef.5 16-17)
Szybciej..szybciej… a przecież „Wszystko ma swój czas, każda sprawa pod niebem ma swoją
porę..”( Kaz. Sal. 3).
Może warto podjąć wysiłek i powiedzieć sobie STOP- i znaleźć czas na to co naprawdę
istotne- relację z Bogiem, z bliskimi, a odejść od tego co ulotne, nietrwałe.
W ogólnym rozrachunki „pójdę do nieba boso”, jak mówi piosenka, nie zabierając niczego..
STOP- znajdź czas dla Boga, czas ciszy, „trwania” przed Nim, aby usłyszeć co On ma Ci
osobiście do powiedzenia- w czym zachęca, w czym koryguje twoje „ tu i teraz..”
Czas w którym nas kształtuje abyśmy osiągnęli sukces- czyli byli w tym miejscu i wykonywali
te zadania, które są Jego zleceniem.
Rick Warren pisze” Najlepszym wyrazem miłości jest czas. Najlepszym czasem do okazywania
miłości jest chwila obecna.”

Dlatego:
STOP- znajdź czas „miłości” dla siebie, czas na refleksję nad swoim życiem, jego celem i
sensem.
Powiedz STOP swojemu malkontenctwu, czarnowidztwu. Nie zatracaj radości i wykorzystuj
szanse które daje Ci Bóg. Może masz trudny czas i wielką górę problemów przed sobą, ale
ufaj Bogu i nie trać nadziei- znajdź czas na rozmyślanie o Twoim najlepszym Ojcu i
Przyjacielu- On jest Bogiem rzeczy niemożliwych i Jego Moc jest większa niż największa
góra..
Ucz się postawy wdzięczności , dziękowania; „zmuszaj” ducha jak Dawid „ Chwal duszo moja
Pana”- to przywraca radość. Ładuj swoje akumulatory pozytywnymi spotkaniami, książkami,
„zatop się” w pięknej( dla Ciebie) muzyce, uśmiechnij się do sąsiada, pomachaj życzliwie
temu, który ustąpił ci miejsca na parkingu; napisz miłego sms-a , emaila; pójdź na spacer, a
może po prostu wygospodaruj czas żeby się wyspać
STOP- znajdź czas dla żony, męża - przytul się i powiedz jak ważny/a jest dla ciebie..
Życie pokazuje jak cenne są takie chwile, bo one niekoniecznie muszą wiecznie trwać..Ta
myśl dotyczy też osób samotnych- przecież tyle osób wokół nas czeka na ciepłe słowo.
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STOP- znajdź czas dla Rodziców , dla Teściów- dopiero kiedy zaczyna ich brakować
doceniamy jak wiele od nich otrzymaliśmy
STOP-znajdź czas dla dzieci
- to przecież żywe prezenty.
Bądź przy nich, spędzaj z nimi czas od zabaw w „a kuku” do „bitwy na głosy” w spornych
kwestiach wieku nastoletniego. Od dzieci możemy się wiele nauczyć.
Maluch bawiąc się w „a kuku!”, wie ,że mimo iż nas nie widzi, wie ,że jesteśmy. Przychodzi
do głowy pytanie: skoro tak wcześnie ćwiczymy wiarę w niewidzialne, dlaczego później tak
łatwo ulegamy złudzeniu, że to czego nie widać, nie istnieje”
Wlepione w nas niemowlęce spojrzenie przypomina fragment Ps 132,2 „ Oczy nasze patrzą
na Pana , Boga naszego”… i nasuwa się myśl, że tego warto się trzymać i nauczyć – „Jesteś
przy mnie, Ojcze”; „ Jak mam postąpić, Ojcze?” , „ Co Ty na to?”
Warto docenić każdy moment, gdy dziecko chce też z nami spędzić czas - „A więc i ja , słysząc
propozycję : Mama, zagrałabyś z nami w chińczyka”- bez żalu wyłączam telewizor. Chińczyk
jak chińczyk, ale przecież chodzi o to, żeby moje miejsce przy planszy nie zostało puste. To
banalna prawda, choć lubiąca umykać: jeszcze nie stworzono takiej zabawki, którą dziecko
przedłożyłoby nad beztroską chwilę spędzoną z najbliższymi.”
Wykorzystujmy czas i budujmy zdrowe, oparte na Bożych zasadach fundamenty, aby „nasze
prezenty” potrafiły iść pod prąd, gdy wejdą „w świat”.
Sprawy o których piszę są z pewnością bardzo oczywiste, poza tym może nijak mają się do
biuletynu ChSM… więc wybaczcie, że zajęłam wam Wasz czas .
Sama nieraz potrzebuję oderwania od spraw typowo medycznych i powtórki z
„oczywistości”, bo to też moje życie.
Dzisiaj wygospodarowałam czas i byłam na koncercie kolęd chóru kameralnego. Wydali
płytkę CD po tytułem : „Czas radości…”( wg. kolędy: „Czas radości , wesołości nastał światu
temu.”)
Tego CZASU RADOŚCI życzę każdemu medykowi, Waszym bliskim i dalekim, Waszym
pacjentom …wspólnego pokoleniowego kolędowania i Bożej obecności w każdym czasie.
Lek. med. Barbara Szczuka

We fragmencie dotyczącym STOP-czas dla dzieci wykorzystałam myśli z pięknej książeczki
Lidii Molak: „ Cudownie być mamą”
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CHARAKTER CHRZEŚCIJANINA- RADOŚĆ
Jacek Juszczak
Kontynuując nasz cykl „ charakter chrześcijanina”,
rozważmy kolejną cechę jaką jest radość. Często w
rozmowach słyszymy: z czego mam się cieszyć ?, nie mam
pracy, nie mam pieniędzy, nie mam … i jeszcze wielu innych
rzeczy. Czy radość jest zależna od tego co posiadamy ?
Spójrzmy na definicję zawartą w Słowniku Języka Polskiego.
Radość- to uczucie zadowolenia, wesoły nastrój, uciecha. Radość życia- optymizm życiowy, cieszenie
się życiem. Radość jest uczuciem, więc podlega zmianom jak każde uczucie. Czy posiadamy radość
życia ? Kiedy ostatnio byliśmy szczególnie radośni ? W jakiej sytuacji utracili to uczucie ? Kto może
być dla mnie wzorem radości ? Jak mogę rozwijać tę cechę w moim życiu ? Oto kilka pytań nad
którymi warto się zastanowić ? A co na ten temat mówi Biblia ?
Znajdujemy mnóstwo odniesień zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Ze względu na
zwięzły charakter biuletynu rozważymy tylko kilka. W Księdze Kaznodziei Salomona ( Księdze
Koheleta) 2,26 czytamy- „człowiekowi , który jest Mu miły daje mądrość, wiedzę i radość ”. Jeśli
jesteśmy mili Bogu ( tzn. postępujemy wg Jego zaleceń ) , to może On obdarować nas radością. O
tym samym wspomina psalmista w Psalmie 97,11- „ światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym,
którzy są prawego serca”. Jest to dla nas zachęta do przestrzegania Bożych przykazań, a także do
życia w bliskości z Nim. W Księdze Hioba 20,5 Bóg pokazuje nam, że „radość występnych jest krótka”,
a złe postępowanie prowadzi do smutku i udręczenia. Radość dobrze wpływa na nasze zdrowie„radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysycha”( Ks. Przysłów 17,8). Pozytywne
nastawienie i radość wpływa korzystnie na przebieg choroby, a w pewnym stopniu może nawet
niektórym z nich zapobiegać. Jako medycy powinniśmy o tym pamiętać i także dzielić się nią z
naszymi pacjentami ( Filip.2,18).
Paweł zachęca nas w Liście do Efezjan 4,4-„ radujcie się w Panu zawsze, powtarzam radujcie
się”. Nie jest łatwo radować się zawsze, dobrze o tym wiemy. Wszyscy od czasu do czasu, a bywa, że i
często jesteśmy dotknięci różnymi smutkami, problemami, cierpieniami, przepracowaniem ,czy
wypaleniem. Wypalenie może dotyczyć naszej pracy, życia rodzinnego, a także wiary. Chcielibyśmy
temu tematowi poświęcić naszą kolejną konferencję ChSM , która odbędzie się w październiku 2014
roku. Niestety te problemy mogą dotknąć także chrześcijan. Jako chrześcijanie mamy jednak dar
Słowa Bożego, które nam radzi i pomaga. Jakub w swoim liście 1,2-4 pisze: „ poczytuję to sobie za
najwyższą radość bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary
waszej sprawia wytrwałość”. Możemy więc znajdować radość także w próbach i cierpieniu. Dają nam
one doświadczenie, wytrwałość oraz świadectwo Bożego działania. W Księdze Jeremiasza 31,14
znajdujemy pocieszenie: „zamienię ich smutek w radość, pocieszę ich, rozweselę po ich troskach”, a w
Mądrości Syracha 1,24 czytamy: „cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego
zakwitnie”. Biblia jest kopalnią wiedzy o radości !
Pomimo, że w naszym życiu nie unikniemy cierpienia i problemów, możemy odnajdować
radość w wierze w Jezusa Chrystusa. Jak to przenieść na praktykę? Podstawą jest nasza bliska relacja
z naszym Zbawicielem, Jego Ojcem i Duchem Świętym („ owocem zaś Ducha są miłość, radość….”,
Gal.5,22), którą możemy rozwijać poprzez modlitwę , poznawanie Słowa Bożego oraz posłuszeństwo
Jemu . Jeśli ta relacja będzie na właściwym ( pierwszym ) miejscu, to pozostałe relacje- z naszymi
współmałżonkami, dziećmi, rodzicami, szefami, pracownikami, sąsiadami itd., będą również układać
się dobrze. Do tego powinniśmy dodać wspólnotę wierzących, dzielenie się wiarą z innymi a także
aktywny odpoczynek i dbanie o zdrowie. Wtedy mamy szansę, że radość często będzie przebywać w
naszym sercu, a nasze życie będzie pełne harmonii. Chyba wszyscy o tym marzymy.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam radości, którą Anioł ogłosił pasterzom: „ nie
bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”.

Wieści z dalekiej północy
Kochani,
Od ponad 2 miesięcy pracuję na Orkadach (północna
Szkocja) i tęsknię za Wami, za Polską i ChSM. Mam jednak
świadomość mojej misji tutaj i mam jasną odpowiedź dlaczego
Pan Jezus mnie poprowadził aż tak daleko od domu. Wigilię
będziemy spędzali właśnie tutaj – na północy. Agnieszka i troje
młodszych dzieci są tu razem ze mną. Młodsze dziewczynki:
Marysia i Irenka chodzą do szkół i sprawują się doskonale.
Jurek korzysta z przerwy w studiach (spowodowanej urazem prawej dłoni) i pomaga nam. Mieszkamy
w starym, zbudowanym z kamienia domu, całkowicie odnowionym od środka. Na prostej kamiennej
podłodze stoi już mała choinka ozdobiona sznurem białych lampek i kilkoma papierowymi ozdobami
wykonanymi przez dzieci. Wigilia będzie skromniejsza i w o wiele mniejszym gronie niż zwykle.
Rodzinę w Polsce odwiedzimy wigilijnie przez łącze komputerowe. Pogoda zaskoczyła nas
pozytywnie. Czasem pada i nieźle wieje ale każdego tygodnia jest parę naprawdę ładnych dni. Klimat
jest tu łagodniejszy. Na początku listopada oglądaliśmy małe, nowo narodzone foki …
Szpital jest mały (48 łóżek), ale dobrze wyposażony. Nadal jestem pod wielkim wrażeniem
przewagi szkockiego systemu w zakresie całościowej opieki nad pacjentem (współpraca pomiędzy
lekarzami, pielęgniarkami, dietetykami, rehabilitantami i pracownikami socjalnymi). Zakres pomocy
socjalnej jest tu bez porównania wyższy. Od mojej strony widzę
tu jednak sporo do zrobienia, zwłaszcza, że w bliskim czasie
będzie tu budowany nowy szpital.
Kiedyś w Anglii rozmawiałem z kapelanem szpitalnym, który
powiedział mi, że wszędzie ludzie są do siebie podobni:
potrzebują miłości, szacunku, relacji z innymi … Mieszkańcy
wysp są bardzo bezpośredni, otwarci, ale trzeba popracować,
aby zasłużyć na ich szacunek, twardzi, rzadko się skarżą,
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trzymają się razem, wspierają się wzajemnie (choroby psychiczne występują tutaj znacznie rzadziej,
chociaż zimą dni są krótkie i nasłonecznienie jest znacznie mniejsze niż w położonych bardziej na
południe krajach Europy).
Z dalekiej, ale wcale nie mroźnej Północy składam wszystkim przyjaciołom – społeczności
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Tomasz Waszyrowski
Przewodniczący Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego
(na wychodźstwie)
Kochani, wspierajmy się wzajemnie, pamiętajmy o naszych bliskich, módlmy się o naszych pacjentów,
nasze miejsca pracy, o ChSM, o Kościół Boży, o rządzących. Pamiętajcie też w swoich modlitwach o
tych, co za morzami …

W imieniu Zarządu ChSM oraz swoim własnym, życzę Wam radosnego czasu
Świąt na pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa, Boga i Człowieka, który przyniósł
na świat miłość, pokój i Zbawienie, który chce przemieniać nasze serca, a także
nasze środowisko medyczne. Życzę wspaniałego czasu z rodziną przy wigilijnym
stole, odpoczynku od codzienności, trosk i kłopotów. Niech Bóg błogosławi Wam
obficie we wszelkiej sprawie w Nowym 2014 Roku!

y

Jacek Juszczak, Sekretarz ChSM

Adres korespondencyjny: Oś.Wichrowe Wzgórze 17/28, 61-676 Poznań ,
e-mail: biuro@chsm.org.pl
Kontakt: Przewodniczący Zarządu– Tomasz Waszyrowski tel. 42 611 20 35, kom. 601 267 354
Sekretarz – Jacek Juszczak tel. kom. 509 800 207
Strona internetowa: http://www.chsm.org.pl
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