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Naszą wizją 
jest Kościół…  

CHWAŁY, NADZIEI, 
RELACJI I SŁOWA 

ZMIENIAJĄCEGO ŻYCIE
DLACZEGO MISJA? 

DLACZEGO J?   
CZYTAJ NA STR. 3

WIZYTA GOŚCIA Z 
KONSTANCINA 

CZYTAJ NA STR. 4

KOLEJNA NOC 
MODLITWY 

CZYTAJ NA STR. 2

„A Jezus 
rzekł do 

niego: 
Żaden, który 

przyłoży rękę 
do pługa 

i ogląda się 
wstecz, nie 

nadaje się do 
Królestwa 

Bożego”  

Łk 9,62 

NASZĄ WIZJĄ JEST KOŚCIÓŁ PEŁNEJ EWANGELII. Wierzymy, że tylko radykalne 
pójście za Jezusem zmienia życie. Pan Jezus zwiastował Dobrą Nowinę 
o  Królestwie Bożym: „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, 
opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii” ( Mk 1,15). Ktoś kiedyś powiedział, że ze 
wstąpieniem do Królestwa jest tak, jak z zapisaniem się do służby w marynarce - 
tymczasem wielu oczekuje rejsu luksusowym statkiem na Karaiby. Zdarza się, że 
ludzie zamiast wezwania do pełnego poddania się panowaniu Chrystusa, słyszą 
zaproszenie: Przyjdź do Jezusa, a będziesz zadowolony, wszystko się poukłada… 
Owszem, jest to część prawdy - jednak taka „samolubna ewangelia”, która nie 
wzywa do pełnego poddania się Bogu, nie jest kosztowną Ewangelią Królestwa 
głoszoną przez naszego Pana. Jezus głosił: „Bo kto by chciał duszę swoją 
zachować, utraci ją, a kto by duszę swoją utracił dla mnie i dla ewangelii, 
zachowa ją” (Mk 8,35). Pójdź za Jezusem. Nie oglądaj się wstecz!

PÓJDŹ ZA JEZUSEM! NASZA WIZJA

NOWE ŻYCIE       7/2021 

Stare przeminęło! - czyt. o chrzcie na str. 2
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„Przez wiarę Mojżesz, kiedy 
dorósł, nie zgodził się, by go 
zwano synem córki faraona, 
I wolał raczej znosić uciski 
wespół z ludem Bożym, aniżeli 
zażywać przemijającej 
rozkoszy grzechu, Uznawszy 
hańbę Chrystusową za większe 
bogactwo niż skarby Egiptu; 
skierował bowiem oczy na 
zapłatę” (Hebr. 11,24-26). 

Ponoć każdy z nas podejmuje 
70 decyzji każdego dnia, 25 tys. 
decyzji w roku. Jeżeli dane ci 
będzie przeżyć 80 lat, 
podejmiesz aż 2 mln decyzji 
w ciągu swego krótkiego życia. 
Jest jednak jedna, arcyważna 
decyzja, od której zależy cała 
wieczność. To decyzja pójścia 
za Jezusem. Czy gotów jesteś 
pójść za Bogiem, za Jego 
pomysłem na twoje życie? Ten 
wybór wcale nie jest taki 
oczywisty.  

Pan Jezus konfrontuje ludzi 
mówiących: „Pójdę za Tobą”, 
z konsekwencjami ich wyboru. 
Czy naprawdę jesteś gotów? 
A jednak - wzywa - pójdź za 
Mną! Bo nie o to chodzi, 
żebyś nie poszedł. Chodzi o to, 
byś poszedł całym sobą, całym 
sercem!  

Mojżesz dokonał wyboru, by iść 
za Bogiem, będąc w sile wieku, 
u szczytu sławy i powodzenia. 
Odrzucił wówczas coś, co miało 
wątpliwą wartość - na rzecz 
czegoś dalece lepszego - 
„uznawszy hańbę Chrystusową 
za większe bogactwo niż 
skarby Egiptu”. Obyśmy 
potrafili podejmować decyzje 
z Jezusem, dla Jezusa 
i w Jezusie. Obyśmy zawsze 
wybierali Pana! 
 

BIBLIJNE INSPIRACJE

DECYZJE 

PASTOR

Znów jedno nabożeństwo

Noc Modlitwy 

Bardzo cieszymy się, że wreszcie możemy wspólnie spotkać się 
razem na jednym nabożeństwie. Zapraszamy gorąco w  każdą 
niedzielę na  godz. 11:00. Jeżeli nie możesz być z nami fizycznie 
obecny - dołącz do facebookowej grupy uczestniczącej w transmisji 
online. Zapraszamy także na nasze pozostałe spotkania: 
w poniedziałki (18:30) oraz środy (18:00).

W ostatni piątek miesiąca (30.07) spotykamy się na modlitewnej 
nocce. Znów zgromadzimy się o godz. 22:00, by czuwać i szukać 
Bożego oblicza do samego rana. Na naszych modlitewnych 
spotkaniach przynosimy do Pana bieżące potrzeby - dlatego dajcie 
nam znać, o co chcielibyście się modlić. Cieszymy się także bardzo, 
że coraz chętniej zapisujecie Wasze prośby ale także dziękczynienia 
na specjalnych modlitewnych kartach - czekamy na kolejne 
świadectwa Bożego działania!

NABOŻEŃSTWANIEDZIELA 11:00 | ŚRODA 18:00

PIĄTEK 30.07.2021 | 22:00

Dziewięć nowych dusz 
Boża rodzina powiększyła się o dziewięć nowych osób. W  sobotę 
26.07. w Zakościelu, w uroczym zakątku nad rzeką Pilicą, odbył się 
Chrzest Wiary, w którym swoją decyzję świadomego pójścia za 
Jezusem potwierdzili: Anita, Ania, Bożena, Wiesława, Hania, 
Mariusz, Paweł, Dawid i Bartek. Witamy ich gorąco w Kościele! 
Podczas nabożeństwa środowego opowiedzieli swoje niezwykłe 
świadectwa nawrócenia - była to prawdziwa duchowa uczta. Bóg 
potężnie działa! Przed chrztem wspólnie modliliśmy się, 
rozważaliśmy Słowo i dzieliliśmy radością spotkania z Bogiem. 
Później, podczas zborowego pikniku, spędziliśmy czas na 
rozmowach, wspólnym posiłku i wzajemnym poznawaniu się. 
W  niedzielny poranek (27.07) powitamy nowo ochrzczonych 
w Kościele, razem przystąpimy też do Wieczerzy Pańskiej.

MODLITWA

CHRZEST I PIKNIK W ZAKOŚCIELU RELACJA
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Dlaczego Bóg posyła nas tak daleko? – 
na to pytanie podczas Niedzieli 
Misyjnej (18.04.2021) w Kościele 
„Nowe Życie” odpowiadali dzieląc się 
Słowem i świadectwem Weronika 
i Szczepan Czajko z Operation 
Mobilization w Polsce. Wracamy do 
tego przesłania z nadzieją, że Bóg 
wciąż będzie rozpalał w nas pragnienie 
głoszenia Dobrej Nowiny we wszelki 
możliwy sposób. 

Każdego dnia na całym globie nawraca się 50 
tys. ludzi! W każdym tygodniu powstaje 3500 
wspólnot chrześcijańskich na świecie. To 
powód wielkiej radości, jednak jest wciąż tak 
wiele miejsc do których Ewangelia jeszcze nie 
dotarła.  

– Misja jest historią cudów, do których nie 
potrzeba wyjątkowych ludzi ale potrzeba 
wyjątkowego Boga. Dziś rano trzymałam 
w ręku NT w języku perskim (na fot. wyżej) – 
mówiła Weronika – i dziękowałam Bogu za 
t o , c o z r o b i ł B ó g w I r a n i e . B y c i e 
chrześcijaninem tam jest nielegalne ale Bóg 
dokonał tego, czego człowiek nie mógł zrobić. 
Dziś jest tam ogromna rzesza (więcej niż 
milion) wierzących i jest to najszybciej 
rozwijający się kościół na świecie. Wielu 
misjonarzy z Iranu dociera dziś do Europy 
z  Ewangelią. Tak działa nasz Bóg. Nawet 

w  Warszawie dziś funkcjonuje grupa 
biblijna Persów. Bóg upomina się o narody! 
Misja jest historia cudów ale także 
doświadczeniem Bożej mocy obawiającej się 
w naszej słabości. Weronika opowiedziała 
też o uzdrowieniu, które zawdzięcza Bogu 
i osobistym powołaniu, które wraz z mężem 
odebrali od Pana. Misja bowiem jest także 
błogosławieństwem z życia, które płynie 
w Bożej woli. – Najcudowniej wspominam 
czas,  kiedy wraz ze Szczepanem i naszym 
pierworodnym – wówczas 6 tygodniowym 
Frankiem, którego nosiłam w chuście – 
głosiłam ewangelię w Macedonii – dzieliła 
się radością Weronika. 

Słowem z Księgi Jonasza dzielił się br. 
Szczepan. – Jest Bóg. Jest Jonasz. Jest 
zadanie do wykonania (Jon 1,9) – mówił 
kaznodzieja. Trzeba pójść i powiedzieć 
ludziom o Bogu, ale Jonasz ma swoją 
własną odpowiedź na Boże wezwanie. Mówi 
„nie” – ucieka. Tak często mamy swoje 
pomysły na to, co Pan mówi. Wiemy lepiej. 
Nasza opinia liczy się dla nas bardziej. 
Może Jonasz nie chciał zmian, a może się 
bał lub myślał, że sobie nie poradzi… Ale 
odpowiedz biblijna dotycząca Jonasza jest 
jeszcze inna i jeszcze smutniejsza (Jon 4,2). 
Jonasz nie chciał iść do Niniwy – bo 
wiedział, że Bóg się zlituje nad wrogami. 
Nie bał się, nie martwił się ale po prostu 
tego nie chciał . Jonasz tak bardzo 
p r z y p o m i n a t u s t a r s z e g o b r a t a 
z  Przypowieści o Synu Marnotrawnym. 
A  Bóg wskazuje Jonaszowi i wskazuje to 
nam, że jest Bogiem, który kocha okazywać 
miłosierdzie („Ty jesteś Bogiem łaskawym 
i  miłosiernym, powściągliwym w gniewie, 
hojnym w łasce i okazującym litość 
w  nieszczęściu” Jon 4,2)! Serce Jonasza 
musiało zostać przemienione. Jon 2,10 – 
„Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła 
Jonasza na ląd” – to kluczowy fragment dla 
nas dzisiaj. Kluczowy, bo nasz misyjny styl 
ż y c i a m u s i b y ć z a k o r z e n i o n y 
w zmartwychwstaniu (1 Kor 15,14)! 

Niech Bóg rozpala w nas jeszcze mocniej 
swoją miłość, pasję i powołanie.           (pk)

Dlaczego Misja? 
Dlaczego ja? 
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Wakacje wakacjami, a my cieszymy się 
na przyjazd naszych wyjątkowych 
gości. Tym razem odwiedzi nas pastor 
Janusz Sałaciński z Konstancina - 
Jeziorna (na zdjęciu wraz z żoną 
Elżbietą) Przyjedzie do nas w pierwszą 
niedzielę lipca (4.07) - zapraszamy na 
godz. 11:00. 

Historia brata Janusza jest niezwykła. 
Z  wykształcenia inżynier elektronik, na 
codzień biznesmen (dyrektor zarządzający 
firmą) oraz muzyk orkiestrowy (gra na 
kontrabasie) odebrał Boże powołanie do 
służby na niwie Pańskiej. Najpierw w 1986 r. 
doświadczył nawrócenia, po tym jak na 

warsztatach jazzowych spotkał człowieka 
czytającego Biblię. Jak mówi, nawrócił się „ze 
swojej porządności”, gdy dotarło do niego jak 
bardzo potrzebuje Jezusa. Kilka lat temu 
wraz z żoną Elą rozpoczęli pracę misyjną 
w Konstancinie-Jeziorna, dzięki której już po 
kilku latach powstał regularnie działający 
zbór Kościoła Zielonoświątkowego „Twój 
Dom” w tym mieście.  

Brat Janusz odwiedzał nas już wcześniej - 
słyszeliśmy go grającego na kontrabasie 
i  usługującego Słowem, gdy w Łodzi gościł 
zespół Missio Musica. Tym razem odwiedzi 
nas jako pastor. Podzieli się Słowem oraz 
tym, co Bóg czyni w jego życiu.

Biuletyn Kościoła Zielonoświątkowego  

Zboru „Nowe Życie” 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 11:00 | Środa 18:00 

Spotkanie modlitewne: Poniedziałek 18:30 

WIZYTA PASTORA JANUSZA SAŁACIŃSKIEGO

GOŚCIE

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

