
         

LATO 2018
Drogi przyjacielu, 
List do Rzymian 1:16 mówi: „Albowiem nie wstydzę się 
Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą 
ku zbawieniu każdego, kto wierzy”. 
Wielu ludzi na całym świecie, którzy przyjmują „chrześcijaństwo” 
nigdy nie słyszało prawdziwej Ewangelii. 
Wierzą oni w to, że chrześcijaństwo nie jest niczym innym 
 jak kolejnym zestawem reguł, zastępując je listą nakazów i zakazów, 
 tak jak w innych religiach. 
Osoby takie wierzą, że muszą zasłużyć swoim życiem na Boga i dopiero 
wtedy kiedy będą się starać z całych sił, zasłużą na zbawienie. A to nie jest prawdziwa Ewangelia. 
Również przyjęcie, zaakceptowanie Jezusa jako osobistego Zbawiciela z wiarą, że teraz będziesz 
przestrzegać pewnych określonych zasad nie jest Dobrą Nowiną. Dlaczego? Ponieważ przy takim 
myśleniu zbawienie nadal zależy od Twoich własnych wysiłków. 
Prawda, która jest zawarta w Ewangelii i Dobrej Nowinie jest taka, że zostaliśmy zaakceptowani 
przez Boga wyłącznie dzięki temu, co Jezus dla nas uczynił! Zbawienie polega na wierności Boga, a nie 
na naszej własnej! Ponieważ nikt nie może zbawić siebie sam. 
Ewangelia jest ściśle związana z łaską Boga. To jedyna droga, dzięki której możemy przyjąć 
przebaczenie grzechów. Nie dzieje się to przez naszą świętość czy dobre uczynki. Bóg nie bierze 
dobrych ludzi i nie zbawia ich, on usprawiedliwia bezbożnych („rozciąga” swoje zbawienie na nich – 
Rzym. 4:5). 
To właśnie zbawienie z łaski uprawnia człowieka do przyjęcia przebaczenia grzechów, a także 
przyjęcia uzdrowienia ciała, czy uwolnienia z diabelskiej opresji – i innych problemów. To jest właśnie 
Ewangelia! To dopiero jest Dobra Nowina! 
Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich (20:24) powiedział: „Lecz ja o to nie dbam, a moje życie nie jest 
mi tak drogie, bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana 
Jezusa, by dać świadectwo o ewangelii łaski Bożej.” Słowa „ewangelia” i „łaska” są terminami, które 
mogą być stosowane zamiennie. Dobra Nowina, Ewangelia, to właśnie łaska Boga. 
Wielu wierzących pyta mnie: „Dlaczego nie zostałem uzdrowiony? Pościłem, modliłem się, 
studiowałem Słowo Boże. Płaciłem dziesięcinę i chodziłem do kościoła. Starałem się z całych sił. Czego 
jeszcze Bóg wymaga?” 
Kiedy słyszę tak zadane pytanie, to w nim zawarta jest już również i odpowiedź. Tacy wierzący nie 
wskazują na to, co Jezus zrobił, ale na to, co sami zrobili, a to zawsze prowadzi do porażki. 
Niestety, wielu ludzi wierzy, że Bóg jest obecny w ich życiu proporcjonalnie do ich własnej aktywności. 
Czy potrzebujesz uzdrowienia? Moc uzdrowienia jest w Ewangelii. Potrzebujesz uwolnienia od wpływu 
mocy demonicznych, depresji, od siebie samego, od czegoś innego? Moc uwolnienia jest w Ewangelii! 
Ponieważ Ewangelia jest mocą Bożą. 
Pozostań w Jego miłości i łasce, 

Pastor Gregory 



         

Kiedyś smutni, źli i słabi ludzie... 
Dziś tryskający życiem chrześcijanie, 
ufający Bogu, który dał Jezusa Chrystusa. 
To On obiecał, że każdy kto w niego wierzy 
zostanie zbawiony, uzdrowiony i będzie w 
imieniu Jezusa dokonywał jeszcze większych 
cudów! 

"Byłam bardzo chora. Poraniona przez 
doświadczenie przemocy seksualnej. 
Potem w rozwiązłości szukałam 
ukojenia bólu duszy. Jezus nie czuł do 
mnie wstrętu gdy taką zabierał z 
ciemności dnia 05.07.2016 r. - gdy 
przyjęłam go do serca. Uwolnił mnie z 
depresji i myśli samobójczych. Z NIM 
jestem bezpieczna. Mam pełnię 
niewinności. I z NIM - tak z radości i 
szczerze: zaczęłam się śmiać!  (K.M) 

ZAPRASZAMY: 
Niedziela - nabożeństwo - godz. 10.00 
Środa - wspólne rozważanie Słowa 

Bożego - godz. 17.30 
Sobota - 12-14.00 Wsparcie duchowe 

dla potrzebujących 

Jak Bóg działa w moim życiu?...

Kościół Boży w Chrystusie 
Dom Wolności w Słubicach 

Słubice, 
ul. Paderewskiego 24 

Problemy ze zdrowiem? 
W pracy? W rodzinie? 

PROBLEMY  Natury duchowej? 
CZUJESZ się samotny, smutny, 

nieszczęśliwy? 
ZAPRASZA 

na spotkania, 
które odmienią 

Twoje życie 
soboty od godz. 12.00-14.00 

UL. PADEREWSKIEGO 24, Słubice 
Masz Pytania? 

Chętnie na nie odpowiemy. Zadzwoń: 
Tel. +48 603 276 245  

+48 882 633 162  
+49 157 742 10327 

LUB NAPISZ: E-Mail: 
kontakt@domwolnosci.pl 


