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DZIEŃ WIZJI 
W pierwszą niedzielę roku (3 stycznia 2021) będziemy modlić się o wizję 
od Pana dla służby całego naszego kościoła. Stąd już zwyczajowo 
pierwsza niedziela w roku nazywana jest Dniem Wizji. Tego dnia 
odwiedzi nas Bp Marek Kamiński - Prezbiter Naczelny KZ. Gość 
przemawiać będzie zarówno na spotkaniu o 9:30 jak i o 11:30 (pierwsze z 
nabożeństw będzie natomiast transmitowane online). Nabożeństwa 
zostaną połączone z pierwszą w Nowym Roku Wieczerzą Pańską. 
Serdecznie zapraszamy! 
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Naszą wizją 
jest Kościół…  

CHWAŁY, NADZIEI, 
RELACJI I SŁOWA 
ZMIENIAJĄCEGO 

ŻYCIE

DWA NABOŻEŃSTWA 
W NIEDZIELĘ  

CZYTAJ NA STR. 2

WIECZÓR 
WDZIĘCZNOŚCI 

CZYTAJ NA STR. 4

WIGILIA W MISJI 
NOWA NADZIEJA 
CZYTAJ NA STR. 2

„W czasie łaski 
wysłuchałem cię, 

a w dniu 
zbawienia 

pomogłem ci; 
Oto teraz czas 
łaski, Oto teraz 

dzień zbawienia”  

2 Kor 6,2

NOWE ŻYCIE      12/2020 
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CZAS PRZEŁOMÓW 
Zacznij Nowy Rok modlitwą. Zaplanuj sobie czas i dołącz do 
całego kościoła w tygodniu postu i modlitwy (4-10.01.2021), 
który nazywamy "Czasem Przełomów". Bardzo potrzebujemy 
uchwycić się Boga, wsłuchiwać się w Jego głos. Przynosić Mu 
nasze sprawy. Modlić się o siebie samych i nasze rodziny, 
o Kościół, o sytuację w kraju i na świecie. Każdego dnia od 4 do 
9 stycznia nowego roku spotkamy się na wieczornej modlitwie. 
Zwieńczeniem tygodnia modlitwy będą nabożeństwa 
niedzielne 10.01. (w godzinach porannych). Stworzymy 
łańcuch postu i modlitwy - deklarując szczególne dni, 
w których uzgodnimy post. Nasz Bóg jest Panem Przełomów! 

DWA NABOŻEŃSTWA 
W NIEDZIELĘ 
 Przyjdź i uwielbiaj z nami Boga! W każdą niedzielę spotykamy 
się razem, wierzymy bowiem, że Jezus Chrystus żyje i zmienia 
nasze życie. Czas uwielbienia, modlitwy – to niepowtarzalne 
chwile. Dołącz do nas! W ostatnim czasie, w związku 
z  pandemią i limitowaniem osób które jednocześnie mogą 
przebywać w budynku kościelnym, nie możemy spotykać się 
wszyscy jednocześnie. Zdecydowaliśmy w związku z tym o 
organizowaniu dwóch następujących po sobie nabożeństw 
niedzielnych. Zapraszamy zatem w każdą niedzielę na jedno 
z  nabożeństw: o godz. 9:30 (to nabożeństwo będzie 
transmitowane online) oraz o godz. 11:30 (równolegle 
odbywają się zajęcia dla dzieci). Zapraszamy również na 
regularnie odbywające się nabożeństwa środowe (godz. 18:00) 
i poniedziałkowe spotkania modlitewne (godz. 18:30). 

DZIĘKUJEMY 
Za nami cudowny wigilijny czas w „Nowej Nadziei”. Dzięki 
Waszej hojności dokładnie w Dniu Wigilii ciepły świąteczny 
posiłek, dary żywnościowe oraz paczkę świąteczną ze 
zgromadzonymi środkami higieny i kosmetykami otrzymali 
podopieczni Misji. Łącznie  z pomocy skorzystało dokładnie 47 
osób. Czterdzieści siedem cennych dla Boga skarbów! 
Dziękujemy wolontariuszom za przygotowanie uroczystości. 
Dziękujemy fundacjom - „Safety Shelter” z Norwegii, „Wolne 
Miejsce” w Łodzi za wsparcie nas w tegorocznych wigilijnych 
działaniach. Dziękujemy zborowi w Hamilton (Kanada)  za 
przekazanie naszym podopiecznym ubrań. Dziękujemy 
Gedeonitom łódzkim za Ewangelie podarowane ubogim. Niech 
Dobry Bóg Was błogosławi! 

2

Nie możesz żyć świętym 
życiem bez bliskiej relacji 
z Bogiem. Nie możesz żyć 
w bliskiej relacji z Bogiem 
bez świętego życia. „Gdy 
Abram miał 
dziewięćdziesiąt dziewięć 
lat, ukazał mu się Pan 
i powiedział do niego: Ja 
jestem Bogiem 
Wszechmocnym, żyj blisko 
Mnie i bądź nienaganny 
(doskonały)” - Rodzaju 
17,1. Imię Boże 
„Wszechmogący” oznacza 
tego, który może wszystko 
oraz tego, „który jest 
wystarczający” - ma 
wystarczającą moc by 
Tobie pomóc, ale także On 
sam, Bóg sam, wystarczy. 
On wystarczy! Chrystus 
wystarczy! Łaska 
wystarczy! Powiedz za Ap. 
Pawlem „wszystko uznaję 
za szkodę wobec 
doniosłości, jaką ma 
poznanie Jezusa” (Flp 3,8). 
Biegnij za Nim z całych sił! 
Zapragnij znaleźć się w 
Nim i doświadcz bliskości 
życia w społeczności 
z Bogiem.

BIBLIJNE INSPIRACJE

BLISKO BOGA

PASTOR
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Ty l k o B ó g j e s t s p r a w cą p r a w d z i w y c h 
PRZEŁOMÓW. Gdy pewnego dnia Król Dawid, 
dzięki łasce Bożej pokonał swoich wrogów, 
powiedział: „Pan przełamał moich nieprzyjaciół 
przede mną, jak przełamują się wody”. Nazwał 
też miejsce, w którym przebywał Baal-Perasim, 
co znaczy Pan Przełomów (zob. 2 Sm 5,20). Czy 
potrzebujesz zwycięstwa w bitwach, które toczysz 
w życiu? Czy chciałbyś ujrzeć przełom w życiu 
swojej wspólnoty kościelnej, a może rodziny lub 
nawet narodu? Tak! Pan może to uczynić! Może 
przełamać naszych największych nieprzyjaciół - 
„jak przełamują się wody”. Bóg daje nam też 
Słowo obietnicy: „I ukorzy się mój lud, który jest 
nazwany moim imieniem, i będą się  modlić, i 
szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich 
złych dróg, to Ja wysłucham z  niebios, i 
odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię” (2 
Krn 7,14).  

Zawołajmy razem do Niego! Połączmy się w 
modlitwie i doświadczajmy Bożych przełomów. 
Utwórzmy łańcuch postu i modlitwy (zapraszamy, 
byś zadeklarował się, którego dnia pragniesz 
czuwać w modlitwie i  poście). Codziennie 
wieczorem (od poniedzia łku do soboty) 
spotkamy się też na modlitwie o godz. 18:30 w 
naszym zborze (jeżeli nie możesz być z nami na 

miejscu, znajdź sobie ustronne miejsce, 
wygospodaruj czas i pomódl się razem z nami 
w  swoim domu). Zgłoś nam także swoją 
prośbę  modlitewną - wraz z  innymi intencjami 
modlitewnymi, codziennie będziemy przynosić 
ją Panu!  

Oprócz modlitwy w zgłaszanych przez Was 
sprawach, każdego dnia będziemy się modlić 
o Boży przełom w pięciu obszarach: 1) Przełom 
w s e r c a c h - o s o b i s t e n a w r ó c e n i e 
i przemianę serca, o ducha pokuty i upamiętania, 
ukorzenie się  całej wspólnoty przed Panem 
i  poddanie Mu swego życia; 2) Przełom 
w  rodzinie - o jedność, pokój i  miłość 
w domach, małżeństwach, rodzinach; 3) Przełom 
w kościele - o służbę, duchowy wzrost, pasję do 
ewangelizacji w  zborze i całym kościele; 4) 
Przełom w kraju - o  całą Polskę oraz o  Łódź, 
o  mieszkańców oraz władze samorządowe 
i rządowe; 5) Przełom na świecie - o sąsiadujące 
z nami narody oraz inne kraje, w  szczególności 
t e , g d z i e c h r z e ś c i j a n i e d o św i a d c z a ją 
prześladowania. 

Bóg może! Pan wystarczy. Wszechmogący da 
odpowiedź! 
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PODZIĘKUJ BOGU ZA ROK 
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W związku z obostrzeniami pandemicznymi 
nie odbędzie się nasze zwyczajowe już 
spotkanie sylwestrowe (czwartkowe). 
Spotkamy się natomiast w środę 30.12.2020 
r. o godz. 18:00 na Wieczorze Wdzięczności. 
Spotkamy się by podziękować Bogu za 
miniony rok, wspólnie Go uwielbić, modlić 
się i słuchać świadectw. Zachęcamy każdego 
chętnego do opowiedzenia w kilku choćby 
słowach o czymś, za co chcielibyście 
podziękować Bogu. Przyjdź i podziękuj Bogu 

za miniony rok! Możesz dołączyć do nas 
przychodząc do zboru lub - dzięki transmisji 
online - włączając się w spotkanie drogą 
internetową. Napisz krótko i  prześlij nam 
(wówczas to odczytamy) lub osobiście 
opowiedz, za co chciałbyś Bogu podziękować. 
Planujemy czas radosnego uwielbienia Pana 
(nasza grupa muzyczna już stroi instrumenty!), 
modlitwy i świadectw. Niech Jezus Chrystus 
będzie uwielbiony!

KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY  
ZBÓR W ŁODZI 

Adres: ul. Jaracza 95/97 90-244 Łódź 
Tel.: + 48 42 678 04 73 
E-mail: biuro@nowezycielodz.pl 
Strona internetowa: nowezycielodz.pl 
Konto bankowe: 59 1020 3352 0000 1502 0127 5395
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