
Choroba i uzdrowienie w świetle Pisma Świętego
- zapowiedź  

Nikt nie jest na tyle mądry, by móc uznać inną perspektywę za zbędną i na tyle doświadczony, 
by nie potrzebować uczyć się od innych. Warto zapoznać się nawet z tym, co intuicja odruchowo 
odrzuca, choćby dlatego, że mocne przekonanie to skonfrontowane przekonanie. 

Mnogość  dostępnych  interpretacji  czasami  onieśmiela  współczesnych  wierzących,  stając  się 
powodem duchowego zamieszania. Wierzmy jednak, że ucieczka i okopanie się na swojej pozycji 
nie  odpowiada pokornej  postawie Berejczyków, którzy słysząc nowe wieści,  „codziennie  badali 
Pisma, czy tak się rzeczy mają”.

Modlitwa, uważne studiowanie oraz pokorne, uniżone serce pozwalają wszak na głębokie wejrzenie 
w treść badanych materiałów, po to, by wydobyć z nich to, co najbardziej chrystusowe.

Mając to wszystko na uwadze, pragniemy, by Radio Pielgrzym stawało się miejscem, w którym 
w  merytoryczny  i  pozbawiony  negatywnych  emocji  sposób  będzie  można  podjąć  rzeczową 
dyskusję na tematy,  które zajmują ważne miejsce w przestrzeni Kościoła. Planujemy publikację 
różnych,  czasami  odmiennych  interpretacji,  aby  czytelnik  mógł  wyrobić  sobie  świadome 
przekonanie  dotyczące  danego  zagadnienia.  Dopuścimy  przy  tym  polemikę,  jako  instrument 
przybliżania się do prawdy, wierząc,  że dyskusja i  odważna prezentacja problemów sprzyja ich 
rozwiązywaniu.  Pragniemy,  ponad wszystko  inne,  na  miarę  naszych możliwości  przyczynić  się 
do wzrastania w poznaniu Boga i duchowej dojrzałości polskich chrześcijan.

Nie  wyobrażamy  sobie  powyższych  działań  bez  głębokiego  szacunku  i  miłości  do  innych 
uczestników łaski, nawet jeśli w danej chwili wyznają odmienne przekonania. Zastrzegamy przy 
tym, iż każde wyrażone stanowisko musi być zgodne z fundamentalną, teologiczną tożsamością 
redakcji Radia Pielgrzym, tj.:

1. Sola scriptura (Tylko Pismo)

2. Sola fide (Tylko wiarą)

3. Sola gratia (Tylko łaska)

4. Solus Christus (Tyko Chrystus)

5. Soli Deo gloria (Tylko Bogu chwała)

Rozpoczynający  się  jutro  cykl  publikacji,  odpowiadających  na  szeroko  postawione  pytanie 
o chorobę i uzdrowienie z biblijnego punktu widzenia, jest pierwszą, praktyczną próbą realizacji 
wspomnianego celu.
W okresie  kilkunastu  najbliższych  dni  opublikujemy artykuły  opracowane  przez  braci  z  grona 
wspólnot ewangelicznych, a ich treść nie będzie w jakikolwiek sposób moderowana przez redakcję. 



Zaznaczyć przy tym należy, iż merytoryczna zawartość artykułów nie zawsze odpowiada poglądom 
redakcji.

Wszystkie artykuły cyklu publikowane będą na stronie głównej radia w odstępach jednodniowych. 
Dla  ułatwienia  czytelnikom  poruszania  się  wśród  zamieszczanych  treści,  wszystkie  kolejne 
publikacje  posiadać  będą  przyporządkowaną  numerację.  Pomiędzy  kolejnymi  artykułami  cyklu 
kontynuować będziemy bieżące działania programowe.

Po zakończeniu publikacji wszystkie artykuły cyklu zostaną umieszczone w formacie pdf do użytku 
publicznego w dziale „Książki i artykuły elektroniczne” na serwerze ftp Radia Pielgrzym.


