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Konferencja ICMDA w Kijowie
W dniach 21-24 marca 2019 odbyła się w Kijowie robocza konferencja z
udziałem przedstawicieli z regionu Euroazji. Na spotkaniu było ok.40 osób w tym
dwóch przedstawicieli z naszego kraju- Tomasz Waszyrowski i Jacek Juszczak.
Celem spotkania było podzielenie się tym co się dzieje w poszczególnych krajach
w zakresie dzielenia się Ewangelią w środowisku medycznym. Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Medyczne jest członkiem ICMDA (International Christian Medical
and Dental Association), które zrzesza chrześcijańskie stowarzyszenia medyczne
z całego świata. Ze względu na wielkość organizacji, funkcjonuje ona podzielona
na poszczególne regiony. Polska jest przydzielona do regionu Euroazji, który jest
podzielony na 7 podregionów. My jesteśmy w Europie Środkowej. Na spotkaniu
był również obecny szef całego ICMDA, wybrany w styczniu tego roku dr Peter
Saunders, który podzielił się wizją i planami na przyszłość. Jednym z kierunków
działań jest skupienie się bardziej na działalności lokalnej. Organizowaniu
częściej lokalnych konferencji, a rzadziej ogólnoświatowych, które są bardzo
kosztowne i wymagają wielkiego wysiłku organizacyjnego. Bardzo ważnym
elementem jest działalność misyjna. Kilkoro przedstawicieli dzieliło się swoimi
doświadczeniami z misji medycznych. Rostyslav Semikov z Ukrainy przedstawił
bardzo ciekawy wykład o rozwoju chrześcijaństwa na Ukrainie w ujęciu
historycznym. Było w nim również kilka polskich akcentów. Koordynatorzy
poszczególnych regonów przedstawili 10 minutowe prezentacje z działalności na
ich obszarach. To było bardzo budujące usłyszeć jak wiele dobrych rzeczy się
dzieje. Jednakże tam, gdzie jest głoszona Ewangelia, często również pojawiają
się przeszkody. Przedstawiciele z Polski zwrócili uwagę na problem braku
studentów oraz młodych lekarzy i pielęgniarek w polskim ChSM. Dotarcie do
nich jest z jednym priorytetów. Modlimy się o to i prosimy Was również o
modlitwę i wsparcie w dotarciu do nich. W czasie spotkania mogliśmy usłyszeć
również kilka wykładów biblijnych np. o modlitwie, o tym czym jest grzech oraz
świadectwa Bożego działania z różnych miejsc, także tych w których dominuje
islam. Radością było spotkać ludzi z tak różnych regionów świata, kultur,
mówiących różnymi językami, którzy mimo tych różnić czują się jednością. Ten
sam Bóg, Jezus Chrystus, tu i tam, teraz i na wieki.
www.icmda.net
www.chsm.org.pl
Jacek Juszczak
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