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Naszą wizją 
jest Kościół…  

CHWAŁY, NADZIEI, 
RELACJI I SŁOWA 
ZMIENIAJĄCEGO 

ŻYCIE

WARSZTATY DLA 
KOBIET   

CZYTAJ NA STR. 2

WIZYTA GOŚCI ZE 
SZWECJI 

CZYTAJ NA STR. 2

NASZA KAWIARENKA 
„RELACJE” 

CZYTAJ NA STR. 3

NOWE ŻYCIE       3/2021 

„…a łamiąc chleb 
po domach, 

przyjmowali 
pokarm 

z weselem 
i w prostocie 

serca, chwaląc 
Boga i ciesząc 

się 
przychylnością 

całego ludu”  

Dz 2,46-47 

NASZĄ WIZJĄ JEST KOŚCIÓŁ ZDROWYCH I SILNYCH RELACJI. Inspiracją dla nas 
niech będzie przykład płynący z Kościoła czasów apostolskich. Czytamy 
w  księdze Dziejów Apostolskich, że pierwsi chrześcijanie „trwali w nauce 
apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (2,42) oraz 
że „wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem” (2,44), a to ich bycie razem 
oznacza ło nawet pe łną wspólnotę dóbr. Świadectwo jedności 
i  jednomyślności, jakie wydawali, mocno wiązało się z inną jeszcze cechą - 
pogodnym usposobieniem i „prostotą serca” (2,46). To zaś było powodem do 
dziękczynienia Bogu, uwielbienia Go. To także sprawiało, że inni darzyli ich 
przychylnością (w. 47). Czasem zbyt mocno komplikujemy sobie życie. 
Tymczasem Boże rozwiązania są takie proste. Wdzięczność i prostota serca - 
właściwe usposobienie tak wiele zmienia!

SIŁA ZDROWYCH RELACJI NASZA WIZJA

Święta Wielkanocne 
w „Nowym Życiu” - czyt. str. 2
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Na jednym z ostatnich nabożeństw 
dzieliłem się tym, jak wielką moc 
ma Krew ofiarowanego za nas 
Baranka - Jezusa Chrystusa! Krew 
Jezusa ma moc oczyścić - wybielić 
nasze życie tak, że dzięki łasce 
Bożej nasza grzeszna przeszłość 
zostaje wybielona, brud zmyty 
(Obj 7,14 - wspomina o 
wybielającej mocy krwi Baranka; 
Iz 1,18 „choćby wasze grzechy 
były jak szkarłat, jak śnieg 
wybieleją, choćby były czerwone 
jak karmazyn, staną się białe jak 
wełna”), sumienie oczyszczone od 
martwych uczynków (Hebr 9,13-14 
„Jeśli bowiem krew wołów 
i kozłów oraz popiół z jałówki, 
którymi skrapia się nieczystych, 
uświęca aż do oczyszczenia ciała; 
To o ileż bardziej krew Chrystusa, 
który przez Ducha wiecznego 
ofiarował Bogu samego siebie bez 
skazy, oczyści wasze sumienie z 
martwych uczynków, by służyć 
Bogu żywemu?”) a Oblubienica 
może cieszyć się czystą szatą (por. 
Obj 19,8). Jego Krew ma moc 
uzdrowienia - sińcami Pana Jezusa 
i „Jego ranami zostaliśmy 
uzdrowieni” (Iz 53,5). Jego krew 
ma wreszcie moc ochrony przed 
atakami diabelskimi (Obj 12,11 
„Ale oni (kościół) zwyciężyli go 
(szatana - oskarżyciela braci, który 
dniem i  nocą oskarżał ich przed 
Bogiem - zob. w. 10) przez krew 
Baranka i przez słowo 
świadectwa swego”. Żyj pod 
przykryciem Jego krwi. Wejdź pod 
przykrycie Jego Krwi. Przez wiarę! 
(zob. Hebr 11,28).

BIBLIJNE INSPIRACJE

MOC KRWI JEZUSA

PASTOR

Wielkanoc w „Nowym Życiu”

Wizyta brata Timo ze Szwecji 

Serdecznie zapraszamy na nasze nabożeństwa i spotkania w 
niedziele o  godz. 9:30 i  11:30. Jeżeli nie możesz być z nami 
fizycznie obecny - dołącz do facebookowej grupy uczestniczącej 
w transmisji online (transmitujemy zwykle nabożeństwo o godz. 
9:30 - które także retransmitujemy o godz. 17:00 na naszym 
kanale YouTube). Zapraszamy także na modlitewno-
uwielbieniowe spotkania - w poniedziałek (18:30) oraz środę 
(18:00). W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi 
pragniemy też zaprosić Cię na specjalny program świąteczny. 
W  Wielki Piątek 2.04.2021 o godz. 18:00 spotkamy się na 
nabożeństwie z Wieczerzą - „W cieniu Krzyża”. W Poranek 
Wielkanocny 4.04 zaś - na wspólnym pełnym radości 
świętowaniu Zmartwychwstania Pana - czekają nas do wyboru 
dwa nabożeństwa o godz. 9:30 i 11:30. 

W drugiej połowie marca, jeśli nie będzie przeszkód związanych 
z pandemią, przyjedzie do Łodzi zaprzyjaźniony z nami 
misjonarz ze Szwecji. Brat Timo Teittinen do Łodzi przyjedzie  
wraz z małżonką Ann Marie, a ich celem jest dzialalność 
ewangelizacyjna na ulicach naszego miasta, polegające na 
d y s t r y b u c j i s p e c j a l n i e p r z y g o t o w a n y c h t r a k t a t ó w 
ewangelizacyjnych. Timo od wielu już lat wierny jest powołaniu, 
które otrzymał od Pana. Urodzony i wychowany w Finlandii, na 
codzień pracuje zawodowo w Szwecji - tam też działa misyjnie 
wraz z przyjaciółmi z Armii Zbawienia. Jest skromnym, 
kochającym Boga, który pragnie być posłuszny Bożemu głosowi. 
Jeśli nic się nie zmieni brat Timo będzie z nami na 
nabożeństwach niedzielnych 21.03.2021 r. - podzieli się Słowem, 
wraz z żoną usłużą także pieśnią. Serdecznie zapraszamy!

NABOŻEŃSTWANIEDZIELA 9:30 i 11:30 | ŚRODA 18:00

MISJONARZ ZE SZWECJI W ŁODZI

Piękna w Bożych oczach 
Od jakiegoś czasu działa w naszym zborze służba kobiet 
o  wdzięcznej nazwie „Klub Kobiet Kreatywnych”. KKK 
organizuje regularne spotkania dla kobiet i jeśli chcielibyście 
dołączyć - koniecznie skontaktujcie się z liderką Gosią 
Barwińską. Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę 
10.04.2021 r. o godzinie 16:30 - tym razem nasze siostry czeka 
warsztat, który poprowadzi nasza pastorowa - Iwona Karaś - pt. 
„Piękna w Bożych oczach”. Zapraszamy!

GOŚĆ W ZBORZE

KLUB KOBIET KREATYWNYCH WARSZTATY
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Z GOSIĄ BARWIŃSKĄ ROZMAWIAMY O  RELACJACH, 
BOŻYCH ZMIANACH I SŁUŻBIE W  NASZEJ UROCZEJ 
KAWIARENCE: 
NŻ: Dlaczego służysz w kawiarence? 
GB: Z miłości do ludzi, bo wiem, że tej miłości im 
bardzo potrzeba. Zwłaszcza w tych czasach, gdy jest, 
tak jak jest na świecie… Każdy musi czuć, że jest 
kochany. Chcemy okazać tę miłość, choćby częstując 
kawą i kawałkiem chałki - a  inni bardzo to 
doceniają, gdy robi się coś z serca, z miłości! I nie są 
to puste słowa.  
Towarzyszy ci zespół wolontariuszy. Wszyscy z tak 
wielką pasją wykonują swoją służbę… 
Z wielką radością, w niesamowitej zgodzie i miłości. 
Wszystko jest przepełnione niesamowitym dobrem - 
a przecież działamy już parę dobrych lat!  
A czy pamiętasz jakiś zaskakujący moment 
w służbie kawiarenki, nawet jeszcze z czasów przed 
pandemią? 
Tak! Nie spodziewałam się, że podejmując się służby 
dla innych, sama tak mocno doświadczę Bożej 
przemiany - że Pan Bóg będzie zmieniał mnie 
osobiście i leczył moje serce. Przestałam się bać! Pan 
Bóg tak podziałał niesamowicie, że jestem dziś inną 
osobą. Wcześniej bałam się wejść do szkoły i zadać 
pytanie woźnej - bo kim ja jestem? Dziś  nabrałam 
odwagi - zostałam bowiem tak mocno zbudowana 
przez Boga i  ludzi we wspólnocie. Zrozumiałam, że 
najważniejsze jest podejście do innych z sercem, że 
nie muszę się bać pomyłek.  
Kościół relacji jest częścią naszej wizji - pragniemy 
budować zdrowe i silne relacje w naszej 
wspólnocie. Kawiarenka jest ważną częścią naszej 
służby… 
Tak, chodzi nam o relacje - tak też kawiarenka się 
nazywa - „Relacje” właśnie. Gdy pierwszy raz 
pojawiłam się w kościele w niedzielę, nie mogłam 
doczekać się kolejnego spotkania - aż trudno było mi 
doczekać środy! Dobrze było nakarmić się 
w  niedzielę Słowem, ale chodzi też o to, żeby 
w  ludziach pozostało to, co otrzymali. Żeby każdy 
czuł się ważny i nie czuł się sam, nawet gdy wróci do 
domu… 
A o co możemy się modlić dla kawiarenki? 
O osoby, które mogłyby nam pomóc. Bo jest taka 
potrzeba! Wiemy, że przychodzimy na nabożeństwo 
przede wszystkim żeby nakarmić się Słowem. 
Żartujemy czasem z Anią, że wychodzi na to, że my 
przychodzimy, aby ubić bitą śmietanę… A to nie jest 
nasz cel. Potrzebne są nam osoby do tego, by 
rozdzielić służbę!  
Teraz, gdy mamy dwa niedzielne nabożeństwa 
może nieco łatwiej będzie zachęcić innych - 
zawsze można skorzystać z jednego z nabożeństw 
a następnie włączyć się w służbę…  
Módlmy się też o to, byśmy - kiedy przyjdą lepsze 
czasy - znów mogli wyjść do ludzi i spotkać się 
w większej grupie… 

Z miłości do ludzi
WYWIAD
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W marcu (21.03) spodziewamy się 
wizyty naszych przyjaciół, misjonarzy 
ze Szwecji (na zdjęciu wyżej). Czekają 
nas także inne wydarzenia, które 
przybliżą nam tematykę misji. 

O wizycie Timo i Ann Marie Teittinen ze 
Szwecji - piszemy na str. 2. To cudowne, jak 
mocno Bóg położył im głoszenie Ewangelii w 
Polsce. Chcą być wierni Bogu w powołaniu, 
które otrzymali. W kolejnych miesiącach 

tematykę misji przybliżą nam przedstawiciele 
dwóch innych organizacji. Zaplanujmy sobie 
te niedziele. 18.04 odwiedzą nas Weronika 
i Szczepan Czajko z Warszawy. Weronika 
jest dyrektorem na Polskę misyjnej 
organizacji Operation Mobilisation, Szczepan 
z a ś u s łu g u j e w Z b o r z e S t o łe c z n y m 
w Warszawie. W maju (16.05) przyjedzie do 
nas także gość (brat Dariusz Pacan) z Open 
Doors, by opowiedzieć nam o sytuacji 
prześladowanego kościoła na świecie. 

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 

Nabożeństwa: Niedziela 9:30 i 11:30 | Środa 18:00 

Spotkanie modlitewne: Poniedziałek 18:30 

ZAPOWIEDZI

MISJA I EWANGELIZACJA

mailto:biuro@nowezycielodz.pl
http://nowezycielodz.pl

