Relacja z Konferencji
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego
19.11 – 21.11 2018- Wrocław
Niełatwo opisać tego wszystkiego, co wiązało się z naszą jesienną Konferencją ChSM .
To są pewne suche fakty: ilość osób - około 80, uczestnicy przyjechali z różnych stron Polski –
najdalsze zakątki to Lublin, Białystok, sporo osób ze Śląska, z województwa poznańskiego,
z Warszawy, z Wrocławia i wielu innych miejscowości. Ale były także osoby z Anglii, Holandii,
Ukrainy, Niemiec.
Program Konferencji - bogaty. Wykłady dotyczyły wielu praktycznych aspektów naszej pracy
i codziennych wyzwań, równocześnie odwołując się do Biblijnego spojrzenia na te kwestie.
Prelegenci dzielili się swoją wiedzą, ale i duchowym przesłaniem pozwalającym odkrywać Boga
i chrześcijaństwo, jako drogę do radzenie sobie z wyzwaniami współczesnej medycyny.
Pełna wrażeń nocna wycieczka po Wrocławiu, wieczorny koncert poprzedzony pięknym
ewangelizacyjnym przesłaniem, uwielbianie Boga w pieśniach i modlitwach; i bardzo cenny czas
rozmów, dzielenia się osobistymi problemami, budowania relacji…
Tego czasu niestety było trochę za mało, ale to chyba ciągły problem tych Konferencji... jeszcze
chciałoby się porozmawiać, pobyć ze sobą.
Konferencja na pewno nie była idealna, ale dziękuję za Bożą obecność i Jego błogosławieństwo, za
Ducha pokoju, życzliwości, troski, radości i Bożej miłości.
Poniżej załączam parę mali, jako podziękowanie dla Was i zachętę do Spotkania na następnej
Konferencji
- Barbara Szczuka
Sekretarz ChSM
„/…/ wróciłam z konferencji bardzo rozradowana i spełniona./…/ Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze
z utęsknieniem czekam na kolejną konferencję, ponieważ wiem, że zawsze będę czymś zaskoczona i że
Pan Bóg znów przygotował niespodzianki (ON lubi robić niespodzianki!)./../ Mogłam spotkać Was
wszystkich, których znam, ale też mogłam poznać nowe Osoby. Dziękuję za wszystkie cenne wykłady
i Słowa, a także za wspólne śpiewanie, modlitwy i za wspólne uwielbianie Pana Boga. Dziękuję też za
wspólne posiłki (były bardzo smaczne!),za „Kamienicę pod Aniołami"- za bardzo miłą obsługę
i personel, który tak bardzo o nas dbał. Dziękuję też za piękną wieczorną wycieczkę po Wrocławiu
i za naszych przewodników. Chwała Panu Bogu za wszystko”
„Chciałam osobiście podziękować, za świetnie zorganizowaną Konferencję, zwiedzanie Wrocławia
i za umożliwienie spędzenia miłych chwil w towarzystwie wartościowych ludzi.”

”To był dla nas niezwykły czas. Muszę powiedzieć, że ta konferencja to było jedno z bardziej
zaskakujących dla mnie wydarzeń. Wiedziałem, o czym będzie mowa, wiedziałem, jaki jest plan. Nie
wiedziałem jednak, że po prawie 30 latach życia z Bogiem, po 20 latach bycia lekarzem i 10 latach
prowadzenia kościoła – spotkam sporą grupę ludzi z mojego środowiska zawodowego, którzy –
pochodząc z różnych środowisk chrześcijańskich – będą jednorodną grupa szczerze kochających
Boga ludzi, oddanych służbie Jemu Samemu i szukających stale sposobów służenia swoim pacjentom
w sposób jedynie skuteczny – w imieniu i w mocy Jezusa. Poczułem się, jakbym nieoczekiwanie
znalazł dużą część swojej rodziny, której nie znałem i o której istnieniu nawet nie miałem pojęcia.
Tym bardziej się cieszę, że Bóg nas do ChSM-u przyprowadził i pokazał, że możemy się stać aktywną
częścią tej rodziny.
Dodatkowo niezwykłe było poznanie kilku wybitnych specjalistów lub po prostu dobrych lekarzy
z różnych specjalności lekarskich służących swoją pracą i całym życiem Chrystusowi, to daje
dodatkowe poczucie bezpieczeństwa w dzisiejszym czasie – wymagającym od właściwie wszystkich
specjalistów podejścia interdyscyplinarnego. To jest ważne, żeby wiedzieć, że można pewne kwestie –
również medyczne – konsultować ze specjalistami, którzy są Braćmi i Siostrami w Królestwie
naszego wspólnego Ojca.”
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