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Naszą wizją
jest Kościół…
CHWAŁY, NADZIEI,
RELACJI I SŁOWA
ZMIENIAJĄCEGO ŻYCIE

POWODY I WARTOŚĆ
DZIĘKCZYNIENIA
CZYTAJ NA STR. 4

NOWE ŻYCIE

WIEŚCI Z MISJI
„NOWA NADZIEJA”
CZYTAJ NA STR. 3

NABOŻEŃSTWA
W CZASIE
ŚWIĄTECZNYM
CZYTAJ NA STR. 2

11-12/2021

NASZA WIZJA

ATMOSFERA WDZIĘCZNOŚCI
NASZĄ WIZJĄ JEST KOŚCIÓŁ PEŁEN RADOŚCI I DZIĘKCZYNIENIA. Biblia zachęca nas,
byśmy przychodzili przed Boże oblicze z dziękczynieniem. „Wejdźcie w bramy Jego
z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały” (Ps 100,4). Bóg rozkoszuje
się dziękczynieniem swego ludu. Księga Objawienia (4,8-9) odsłania nam Boga,
który przebywa w otoczeniu czterech postaci, które bez ustanku oddają Mu chwałę,
cześć i dziękczynienie. Także i my zapragnijmy przebywać w atmosferze
wdzięczności! Przebywając wśród ludzi pełnych dziękczynienia, przesiąkamy tą
radosną atmosferą (i odwrotnie, przebywając w otoczeniu nastawionym negatywnie
- udziela nam się ich pesymizm i zgorzknienie). Dlatego pragniemy wykorzystać
każdą okazję do dziękowania Bogu! Pragniemy zarażać innych dobrem, radością,
entuzjazmem. Pragniemy z wdzięcznością Bogu patrzeć w przyszłość, bowiem - jak
ktoś to pięknie ujął „ci, którzy z wdzięcznym sercem przedstawiają swoje prośby
Bogu, widzą odpowiedź, kiedy ta jeszcze nie nadeszła”!

„Wielbi
dusza moja
Pana,
I rozradował
się duch mój
w Bogu,
Zbawicielu
moim…”
Łk 1,46-47
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OSTATNIE ZDANIE
Gdy Hiskiasz otrzymał z rąk
wrogich posłów list z
pogróżkami, „przeczytał go,
poszedł do domu Pana i
rozwinął go przed Panem”
(2 Król 19,14-19). Gdy
doświadczasz kłopotów, przyjdź
ze swoim „złowieszczym listem”
do Pana, bo On ma w Twojej
sprawie ostatnie zdanie.
Suwerenność Boga oznacza
właśnie, że wyłącznie On
sprawuje władzę nad
wszechświatem, jest Najwyższy i
rządzi niepodzielnie –
słyszeliśmy. Nic nie wymyka się
Jego kontroli i to właśnie nasz
Bóg, objawiony w Jezusie
Chrystusie, ma do powiedzenia
ostatnie słowo w Twojej sprawie.
Nikt nie może unicestwić Jego
zamysłów, nic nie powstrzyma
Jego planów i biada tym, którzy
odrzucają Jego panowanie. Nie
pozostaje wówczas takim nic
innego, jak zdać się na kaprys
losu, ślepy przypadek, prawa
natury lub wolę nikczemnych
ludzi. W Chrystusie, na
Golgocie, Bóg wypowiedział
swoje ostatnie słowo –
„Wykonało się!” (J 19,30).
Bóg wypowiada swoje ostatnie
zdanie także wówczas, gdy
przechodzisz przez
doświadczenie i z Bożego
dopustu poddany jesteś próbie.
Gdy otrzymujesz list od diabła,
nie dyskutuj z nim (2 Król
18,36)! Jak Hiskiasz módl się,
zamilknij i zaufaj Bogu (zob. 2
Król 19,1.6.21). „Nie obawiaj się
tego, co słyszałeś” i poznaj Bożą
odpowiedź! Bo właśnie w takich
chwilach Bóg i tylko On chce
mieć i będzie mieć ostatnie
zdanie. Nie zostawi Cię samego!

PASTOR

WWW.NOWEZYCIELODZ.PL

NIEDZIELA 11:00 | ŚRODA 18:00

NABOŻEŃSTWA

Zbliżają się Święta
Zapraszamy na spotkania w okresie świątecznym. W środę 22.12
o 18:00 zapraszamy na wieczór adwentowy, w Dniu Wigilii
odbędzie się świąteczne spotkanie w Misji „Nowa Nadzieja”,
wszyscy zaś spotkamy się na Świątecznym Nabożeństwie w drugi
dzień Świąt – w niedzielę o godz. 11:00. W sobotę 25.12 (nie
organizujemy tego dnia spotkania) spędźmy czas z rodzinami –
niech Pan Jezus Chrystus błogosławi Wasze domy i bliskich!
Zapraszamy także gorąco w ostatni piątek miesiąca a także roku, na
Sylwestrową Noc Modlitwy i Uwielbienia – 31.12.2021 godz. 20:00.
PIĄTEK 31.12.2021 | 20:00

MODLITWA

Sylwestrowa Noc Modlitwy
Tak się składa, że ostatni piątek miesiąca, w który zwyczajowo,
regularnie już organizujemy Noc Modlitwy i Uwielbienia - jest także
ostatnim piątkiem roku, Wieczorem Sylwestrowym. Zaplanuj z nami
ten wieczór i spędź go w atmosferze modlitwy i oddawania Bogu
chwały! To najpiękniejsze, co może się wydarzyć... Niech to będzie
wieczór wdzięczności, dziękczynienia za Boże cuda, łaskę i opiekę w
minionym roku. Napisz na "Karcie Dziękuję” swoje krótkie
świadectwo, swoją intencję modlitewną - odczytamy i wspólnie
będziemy się modlić! Zapraszamy 31.12.2021 o godz. 20:00.
MISJA KOŚCIOŁA I DOBROCZYNNOŚĆ

WSPIERAMY

Świąteczne Dzieła Pomocy
Zbliżają się Święta Narodzenia Pańskiego… Pragniemy przeżyć ten
czas szczególnie, dzieląc się sercem z tymi, którym trudniej jest
w życiu, a których to Bóg postawił na naszej drodze m.in. dzięki
działaniom Misji „Nowa Nadzieja” oraz innym działaniom
misjonarskim. Dołącz do grona darczyńców:
➡

Od niedzieli 5.12. prowadzimy Zbiórkę Kosmetyków

i Środków Higieny Osobistej dla naszych podopiecznych z „Nowej
Nadziei” – możesz kupić szampony, mydła, inne kosmetyki dla
panów i pań i dostarczyć do nas – wręczymy to im w Dniu Wigilii
wraz z świątecznym poczęstunkiem
➡ W niedzielę 19.12.2021 – po nabożeństwie zorganizowany
zostanie Kiermasz Świąteczny, na którym zaopatrzysz się w miłe
świąteczne upominki dla bliskich i przyjaciół – dochód wesprze
działania misyjne wśród dzieci oraz naszą służbę misyjną kościelnej
„kawiarenki”
➡ Możesz przekazać Dar Serca na Misję (wpłacając dowolną
sumę na konto, podczas kolekty, w innej formie – z dopiskiem
„Misja”) – zebrane środki posłużą jako wsparcie misyjnych
projektów w różnych częściach świata (m.in. w Pakistanie) oraz na
zakładanie nowych zborów w naszym kraju.
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Testamencie. Osoby najbardziej aktywne
pod koniec spotkania są nagradzane. Zaraz
po tych spotkaniach wtorkowych
prowadzone są indywidualne, nieodpłatne
rozmowy terapeutyczne z osobami
cierpiącymi z powodu różnych uzależnień
behawioralnych. Osoby te kierowane są do
nas najczęściej przez wiernych
wywodzących się z naszej społeczności
kościelnej.

Wieści z naszej Misji
„Nowa Nadzieja”
W lokalu prowadzonej przez nasz
kościół Misji "Nowa Nadzieja" przy
ul. Gdańskiej 29 w Łodzi
nieprzerwanie odbywają się nasze
czwartkowe Spotkania z Ewangelią.
Uczestniczy w nich średnio 30
podopiecznych oraz 8 wolontariuszy
z naszej społeczności kościelnej. Zaczynają
się one o godz. 16.00 i trwają do 18.00. Tu
prostym językiem zwiastowana jest
najuboższym i bezdomnym Ewangelia
o Jezusie Chrystusie, czytane są fragmenty
Pisma Świętego, opowiadane są świadectwa
o mocy Bożej przemieniającej życie,
śpiewane są pieśni sławiące Boga i na
koniec podawany jest gorący posiłek
w postaci zup w wsadem mięsnym, chlebem
i herbatą.
Z kolei we wtorki w godz. 10.00 - 12.00
w siedzibie Misji odbywają się spotkania
terapeutyczne dla osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków, gdzie prowadzone
są rozmowy poruszające problemy życia
poszczególnych uczestników, których jest
ogółem 15-tu. Także podczas tych spotkań
naszych gości podejmujemy gorącą zupą,
chlebem, herbatą lub kawą. Wspólnie
czytamy i rozważamy ważne stwierdzenia
biblijne, przykazania i pouczenia udzielane
przez Chrystusa i Jego apostołów w Nowym

Ostatnio w naszej Misji zorganizowane
zostały także kursy dla osób chcących
uwolnić się od nałogu palenia tytoniu.
Dotąd mityngi te odbywały się one w soboty
w godz. 11.00 do 13.00 ale obecnie zostały
chwilowo zawieszone i będą przeniesione na
inny dzień tygodnia o czym poinformujemy
w następnym informatorze.
Chcielibyśmy też poinformować, że nasza
działalność jako Misji została niedawno
poszerzona o pracę wśród ludzi słabo
widzących i mających poważne problemy ze
wzrokiem. Nieodpłatnym wyposażamy
osoby w powiększalniki telewizyjne
wyposażone w ekrany LCD o przekątnej od
19 do 23 cali, nie potrafiącym samodzielnie
odczytać małego druku rozdajemy
nieodpłatnie podświetlane lupy optyczne
a także elektroniczne, monokulary. Pracę tę
prowadzimy we współpracy z Fundacją
„Bezpieczne Schronienie" w Norwegii.
Dotychczas dobraliśmy już według potrzeb
i rozdaliśmy poszczególnym osobom:
2 monokulary, 1 elektroniczny podręczny
powiększalnik, 1 powiększalnik Telewizyjny
z ekranem o przekątnej 23 cale, 20
podświetlanych bateryjnie lup optycznych
a także 1 parę okularów z regulowanymi
lupami do oglądania telewizji. Dla 1 osoby
bezdomnej Misja zakupiła okulary
potrzebne jej do czytania. Członków
naszego kościoła, którzy mają chęć dołączyć
do działań w ramach Misji - serdecznie
zapraszamy. W tym celu prosimy
kontaktować się z nami pod numerem
telefonu 781766422.

3

BIULETYN | NR 11-12 (48) ROK X | 2021

WWW.NOWEZYCIELODZ.PL

WARTOŚĆ DZIĘKCZYNIENIA
Mija Stary Rok, zbliża się Nowy… To
wspaniała okazja do wyrażenia Bogu
naszego dziękczynienia. Okazja, bo
dziękować powinniśmy zawsze, za
wszystko (1 Tes 5,18) - nie zaś raz
w roku i tylko wówczas, gdy wszystko
się dobrze układa…
Warto uświadomić sobie, jak wielką moc ma
dziękczynienie. Psalm 136 - wspaniała
zachęta do wychwalania Pana „albowiem jest
dobry i na wieki trwa łaska Jego” (136,1-3) wskazuje na nieskończoną liczbę powodów
naszego dziękczynienia. Po pierwsze,
dziękczynienie jest też Bożą wolą dla naszego
życia (1 Ten 5,18). Po drugie, dziękczynienie
sprawia, że pozostajemy pokorni uświadamiamy sobie naszą zależność od

Pana, pozostajemy wówczas w postawie
uniżenia przed Nim. Po trzecie, pozwala nam
dostrzegać dobro - zbyt często bowiem
skupiamy się na tym, czego nie mamy i co jest
złe (tymczasem Bóg chce, byśmy dostrzegali
dobre rzeczy). Po czwarte, dziękczynienie
pomaga nam zachować pozytywne
nastawienie. Po piąte, sprawia, że nasza dusza
staje się wrażliwsza - doceniamy to, co
otrzymujemy. Dziękczynienie wreszcie (po
szóste) pomaga nam pozbyć się niepokoju
i (po siódme) wytwarza w naszych sercach
atmosferę radości (nikt z nas przecież nie lubi
przebywać w negatywnej atmosferze). Dlatego
„wejdźmy w Jego bramy z dziękczynieniem,
w przedsionki Jego z pieśnią chwały” (Ps
100,4).

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
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