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Naszą wizją 
jest Kościół…  

CHWAŁY, NADZIEI, 
RELACJI I SŁOWA 

ZMIENIAJĄCEGO ŻYCIE
KOLEJNA NOC 

MODLITWY   
CZYTAJ NA STR. 3

WERONIKA 
I SZCZEPAN W ŁODZI 

CZYTAJ NA STR. 4

CZY CHCESZ SIĘ 
OCHRZCIĆ? 

CZYTAJ NA STR. 2

„A nadzieja nie 
zawodzi, bo 
miłość Boża 

rozlana jest w 
sercach 

naszych przez 
Ducha 

Świętego, 
który jest nam 

dany.”  

Rz 5,5 

NASZĄ WIZJĄ JEST KOŚCIÓŁ NADZIEI SIĘGAJĄCEJ KAŻDEGO CZŁOWIEKA. 
Istniejemy, by nieść ludziom żywą Nadzieję… Jezusa! Nadzieję, która nie 
zawodzi. Nadzieję, którą Bóg wzbudza w  naszych sercach w  chwilach 
dobrych, jak i wówczas, gdy kończą się ludzkie marzenia i możliwości. Ten 
sam bowiem Bóg, który zmienił nasze życie, może zmienić i Twoje! Dał się 
nam poznać najpełniej w osobie Jezusa Chrystusa i – głęboko w to wierzymy 
– pragnie dać się poznać i Tobie. Jezus powiedział: „Ja  jestem Drogą, 
Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” 
(J 14,6). Opowiadanie o  Jezusie, przyprowadzanie innych do Jezusa oraz 
pielęgnowanie Nowego Życia, jakie od Niego otrzymaliśmy, to nasza 
największa radość, przywilej i  zobowiązanie. Zapraszamy Cię do wspólnej 
podróży przez życie. Z Jezusem! 

WCIĄŻ JEST NADZIEJA NASZA WIZJA

„Piękna w Bożych oczach” - czyt. str. 2

NOWE ŻYCIE       4/2021 
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„Lecz Pan powiedział do 
Samuela: Nie patrz na jego 
urodę, ani na jego wysoki 
wzrost, gdyż go odrzuciłem. 
Pan bowiem nie patrzy na to, 
na co patrzy człowiek, bo 
człowiek patrzy na to, co jest 
przed oczami, ale Pan patrzy 
na serce” 1 Sm 16,7. 
Bóg wzbudza w dzisiejszych 
czasach armię oddanych Mu 
sług - ludzi nie koniecznie 
oznaczających się tężyzną 
fizyczną, jednakże silnych 
sercem! Pan dobiera sobie 
żołnierzy i patrzy nie na mięśnie 
lecz serca. Znajduje i namaszcza 
tych, którzy mają serca gotowe 
do służby, do walki a także do 
uwielbienia Boga (Ps 108,1-5). 
Czy masz gotowe serce? Z 
jakiegoś powodu Bóg upodobał 
sobie serce Króla Dawida. Gdy 
inni widzieli w nim 
nieudacznika, słabeusza, 
niedojrzałego jeszcze chłopca - 
Pan widział w nim serce sługi, 
pełne pokory i uniżenia. Gdy 
Eliab,  rodzony brat Dawida, 
posądził go o przewrotność 
serca (1 Sm 17,28) - Pan widział 
w nim serce waleczne, które już 
wkrótce miało o sobie dać znać 
w zwycięskiej bitwie z Goliatem. 
Gdy Mikal, żona Dawida, 
widziała w swym mężu 
kompromitującego się w oczach 
innych lekkoducha (2 Sm 
6,20-22), Bóg widział w nim 
serce gotowe do uwielbienia. 
Niezależnie od tego, co sądzą 
lub mówią o Tobie inni ludzie, 
naprawdę ważne jest to, jakim 
widzi Ciebie Bóg. A Bóg patrzy 
na serce.

BIBLIJNE INSPIRACJE

GOTOWE SERCE

PASTOR

Nabożeństwa w kwietniu

Myślisz o chrzcie? 

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 (o godz. 9:30) lub obejrzyj nabożeństwo 
dostępne zwykle przed godz. 17:00 w niedzielę na naszym 
kanale YouTube. Zapraszamy także na modlitewno-
uwielbieniowe spotkania - w poniedziałki (18:30) oraz środy 
(18:00). W ostatni piątek miesiąca (30.04) planujemy jak 
zwykle Noc Modlitwy - spotykamy się w piątek o godz. 22:00 
i  będziemy modlić do rana. Mamy świadomość wszystkich 
trudności związanych z czasem pandemii - zachęcamy Cię 
jednak do utrzymywania w takiej, czy innej formie łączności ze 
zborem Pańskim. Potrzebujemy siebie nawzajem, wspólnej 
modlitwy, uwielbienia, trwania w nauce apostolskiej. 

Wdzięczni jesteśmy Bogu za wszystkich, którzy w ostatnim 
czasie zdecydowali pójść za Jezusem. Spotykamy się z tą grupką 
osób pragnących przyjąć chrzest wiary w każdą środę o godz. 
19:30 do 20:30. Rozmawiamy o „Nowym Życiu w Chrystusie” 
poruszając takie tematy jak: nowe narodzenie, wiara, 
przebaczenie, stare i nowe życie i in. Jeśli chcesz do nas dołączyć 
zgłoś się do pastora - serdecznie zachęcamy! Spotkania będą się 
odbywać w miesiącach kwietniu i maju. W czerwcu planowany 
jest chrzest. Jeśli będzie to możliwe, zorganizujemy chrzest 
podobnie jak w zeszłych latach, nad rzeką Pilicą. 

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

ŚRODA 19:30 - 20:30

Piękna w Bożych oczach 
Od jakiegoś czasu działa w naszym zborze służba kobiet 
o  wdzięcznej nazwie „Klub Kobiet Kreatywnych”. Siostry 
organizują regularne spotkania dla kobiet, inspirujące 
warsztaty, dyskusje, nawiązują relacje dzięki którym wspierają 
się nawzajem i zachęcają do pełnego wiary kroczenia za 
Bogiem. 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 
uczestników czeka warsztat, który poprowadzi nasza pastorowa 
- Iwona Karaś - pt. „Piękna w Bożych oczach”. Zapraszamy!

CHRZEST

KLUB KOBIET KREATYWNYCH WARSZTATY
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MODLITWA KOŚCIOŁA

noc modlitwy
„I będą się modlić i szukać mojego oblicza…” 2 Krn 7,14  

30 KWIECIEŃ 2021

Wierzymy w moc modlitwy. Każdego 
miesiąca, w ostatni piątek miesiąca 
spotykamy się też na całonocnym 
modlitewnym czuwaniu. Naszym 
pragnieniem jest szukanie Boga 
i doświadczanie Jego Obecności. 
Zaczynamy o godz. 22:00. 

2 Kron 7,13-14 „Jeśli zamknę niebo, żeby nie 
było deszczu, jeśli rozkażę szarańczy, aby 
pożarła ziemię, jeśli też ześlę zarazę na swój 
lud; I jeśli mój lud, który jest nazywany 
moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić 
się i szukać mojego oblicza, i odwróci się 
od swoich złych dróg, wtedy wysłucham 
go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię 
jego ziemię” (podkreślenia własne). 

Boży mąż, Leonard Ravenhill miał kiedyś 
powiedzieć następujące słowa: „Kościół stojąc 
na nogach, umiera dlatego, że nie żyje na 
kolanach”. Jeśli naprawdę pragniemy Bożego 
życia w nas, potrzebujemy odkryć na nowo 

moc modlitwy. Tej modlitwy, którą słychać 
w Niebie!  

Biblia w 2 Kron 7,13-14 wskazuje na kilka 
ważnych aspektów modlitwy - tej, która 
podoba się Bogu. 1) „Ukorzy się” - to nic 
innego jak złamane serce, pokora przed 
Bogiem. W Jk 4,6; 1 P 5,6 widzimy jak ważne 
jest uniżenie przed Bogiem. Pokora pozwala 
s p o j r z eć n a r z e c z y w i s t ość z B oże j 
perspektywy. Gdy jesteśmy uniżeni, 
dostrzegamy Bożą świętość a naszą 
grzeszność. 2) „Będą szukać…” - szukanie 
twarzy Pana, Bożego oblicza. Pe łne 
gorliwości i pragnącego serca, tak jak 
wypatruje się  wody na pustyni. Oz 10,12 
mówi o postawie szukania Pana, której 
celem jest to „aby przyszedł i nauczył nas 
sprawiedliwości”. 3) „Odwróci się” - czyli 
nawrócenie, pokuta, odwrócenie się od złych 
dróg. Ps 24,3-5 wspomina o pokoleniu tych, 
którzy szukają Pana - ludziach czystych serc, 
nie skłaniających się ku marności. Takich 
ludzi - szczerze szukających Go - szuka Bóg!  

Tylko modlitwę poprzedzoną uniżeniem, 
pokutą i skruszeniem serca słychać w Niebie! 

Modlitwa, którą 
słychać w Niebie 
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Tak, jak zapowiadaliśmy - w niedzielę 
18.04 odwiedzą nas liderzy misyjnej 
organizacji Operation Mobilisation 
Poland - Weronika i Szczepan Czajko. 

Goście przyjadą do nas z Warszawy. Tam 
mieszkają i służą na codzień w Zborze 
Stołecznym. Weronika i Szczepan, zanim 
przejęli służbę w OM Polska (którą wcześniej 
sprawowali nasi przyjaciele z Kutna - pastor 
Arek i  Donna Delik - na zdjęciu z  lewej), 
z  pasją angażowali się w rozmaite projekty 
misyjne.  Wyruszyli na dwuletnią misję do 
Południowej Afryki, gdzie uczestniczyli 
w szkoleniu misyjnym (Missions Discipleship 
Training), a następnie służyli w OM South 

Africa, zarówno w rolach administracyjnych 
( W e r o n i k a k o o r d y n o w a ł a z e s p ó ł 
komunikacji), jak i w  praktycznej służbie 
ludziom (praca z dziećmi i młodzieżą, 
projekty ewangelizacyjne w RPA i Lesotho). 
Po powrocie z Afryki, Weronika pracowała w 
obszarze komunikacji i  mediów, służąc 
polskiemu Kościołowi, ale pozostawała 
zaangażowana w OM jako wolontariuszka. 
U c z e s t n i c z y ł a t e ż w m i s j a c h 
krótkoterminowych w Macedonii i w Serbii.  
Ostatn io regularnie , każdego roku 
(począwszy od 2015 r.) , organizują 
ogólnopolską konferencję misyjną ZOOM+. 
Więcej informacji o OM Polska znajdziesz na 
stronie www.ompolska.org.

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 

WERONIKA I SZCZEPAN CZAJKO

GOŚCIE

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

