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A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestni-
czyć w jej zwiastowaniu (1 Koryntian 9,23).

W opinii znawców tematu, wiadomości w dzisiej-
szych czasach to wielki biznes. Informacja jest 

najwyraźniej najbardziej wartościowym towarem. 
Towar ten jest aktualnie bardziej rozpowszechniony 
niż był kiedykolwiek w przeszłości. Wiadomości są 
oferowane przez różnego rodzaju środki masowego 
przekazu, jak chociażby: witryny informacyjne, me-
dia społecznościowe, które bezustannie „karmią” nas 
swoimi nagłówkami dwadzieścia cztery godziny na 
dobę. 

Jednakże nie było na świecie, nie ma i nie bę-
dzie cenniejszej wiadomości od Ewangelii. Stosunek 
człowieka do tej wiadomości ma swoje konsekwencje  
w życiu na ziemi i po śmierci. 

Ewangelia – Dobra Wiadomość
Dobra Wiadomość jest o tym, że jeden jedyny Bóg, 
który jest święty, stworzył nas na swój obraz, byśmy 
mogli Go poznać. My jednak zgrzeszyliśmy, oddzie-
liliśmy się od Niego. W swojej wspaniałej miłości, 
Bóg stał się człowiekiem w Jezusie, żył doskonałym 
życiem i zmarł na krzyżu, wypełniając tym samym 
Prawo Boże i biorąc na siebie karę za grzechy wszyst-
kich tych, którzy kiedykolwiek zwrócą się ku Niemu 
i złożą w Nim swoje zaufanie. Powstał z martwych, 
co pokazało, że Bóg Ojciec zaakceptował ofiarę Chry-
stusa, a Boży gniew przeciwko nam ustał. Chrystus 
wstąpił do niebios i ukazał swemu Niebiańskiemu 
Ojcu swoje doskonałe dzieło. Po wstąpieniu do nie-
ba zesłał swojego Ducha, by przez tę nowinę wezwać 
nas do upamiętania z naszych grzechów, abyśmy do-
znali przebaczenia. Jeśli pokładamy swoje zaufanie 
w Chrystusie, to dzięki Niemu jesteśmy zrodzeni do 
nowego życia, wiecznego życia z Bogiem.

Sednem Ewangelii jest wspaniała wymiana na-
szego grzechu na sprawiedliwość Chrystusa. Jego 
zastępcza śmierć za nasze grzechy jest sercem dobrej 
wiadomości. Ewangelia Jezusa Chrystusa wymaga ra-
dykalnej reakcji. Ewangelia nie jest dodatkiem, który 
może uczynić nasze życie lepszym. To jest wspaniała, 
dobra nowina dla tych, którzy zrozumieli swój roz-
paczliwy stan w obliczu Boga.

Usłyszeć Ewangelię to znaczy być nią wstrzą-
śniętym. Usłyszeć Ewangelię to być przez nią zmie-
nionym. Czy naprawdę usłyszałeś Ewangelię? Czy 
brzmi ona jak najlepsza wiadomość, jaką kiedykol-
wiek słyszałeś? Dawne grzechy wybaczone! Nowe 
życie rozpoczęte! Osobista więź z twoim Bogiem,  
z twoim Stwórcą, teraz i na zawsze.

Dlaczego Razem?
Ruch „Razem dla Ewangelii” jest skierowany do osób, 
które w swoim życiu doświadczyły zmiany poprzez 
dobrą nowinę  Pana Jezusa Chrystusa i z tego powodu 
pragną przekazywać Ewangelię poprzez słowo mówio-
ne i „czynione” swojemu otoczeniu. Jesteśmy zanie-
pokojeni bałwochwalstwem, samolubnym konsump-
cjonizmem i upolitycznieniem wiary. Jesteśmy zasmu-
ceni akceptacją relatywizmu teologicznego i daleką od 
zdrowej moralności postawą wielu obywateli. 

Ruch „Razem dla Ewangelii” jest skierowany do 
osób, które chcą opierać swoją tożsamość tylko na 
Ewangelii. Pragniemy ją zwiastować, a poprzez róż-
norodne działania – wspierać jej głoszenie.

W ostatnich jedenastu latach nasza działalność 
ograniczała się do organizowania konferencji na te-
renie całej Polski. Jesteśmy zainteresowani misją  
w każdym miejscu, do którego będziemy zaproszeni. 

Wiek, wykształcenie, pochodzenie nie są na-
szym priorytetem. Słowo „Razem” odnosi się do 
tych, którzy przyjęli i wyznają Ewangelię Pana Je-
zusa Chrystusa. 

Zapraszamy do współpracy osoby, które pragną 
uczestniczyć w zwiastowaniu Ewangelii Pana Jezusa 
Chrystusa!

Tadeusz Tołwiński 
Przewodniczący Rady RDE

Dlaczego Razem Dla ewangelii?
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Znajdź odpowiedź na najważniejsze pytanie,  

jakie możesz zadać

Gilbert przedstawia przekonujące argumenty, które przemawiają za wiarygodno-

ścią Biblii – wyposażając wierzących w narzędzia przydatne podczas konfrontacji 

ze sceptykami.

Josh McDowell – pisarz i mówca

Pisząc w przystępny sposób, autor skutecznie wyjaśnia, dlaczego możemy ufać 

Pismu Świętemu i traktować poważnie to, co mówi nam o życiu.

Darell L. Bock – dyrektor wykonawczy ds. relacji z kulturą  

w Howard G. Hendricks Center, profesor odpowiedzialny za badania  

naukowe nad Nowym Testamentem w Dallas Theological Seminary

Dobrze napisana pod kątem badawczym i przystępna, książka ta stanie się jedną  

z pozycji, do których będę teraz odsyłał dociekliwych badaczy i nowych wierzą-

cych.
J.D. Greear – starszy pastor kościoła The Summit Church  

w Durham w stanie Karolina Północna

Dlaczego mam ufać Biblii? to wspaniała pozycja, wyposażająca chrześcijan w na-

rzędzia do skutecznej obrony Biblii. Przy okazji rzuca ona wyzwanie sceptykowi, 

namawiając go, aby przemyślał swoje poglądy.

Christian Wegert – starszy pastor kościoła Arche Gemeinde  

w Hamburgu (Niemcy)

Greg Gilbert zdobył tytuł magistra teologii na Southern 

Baptist Theological Seminary oraz tytuł licencjata na 

Uniwersytecie Yale. Pastor kościoła Third Avenue Baptist 

Church w Louisville w stanie Kentucky. Autor książek: 

Czym jest ewangelia? oraz Kim jest Jezus?, a także 

współautor (wraz z Kevinem DeYoungiem) książki  

What Is the Mission of the Church?

BUDOWANIE ZDROWYCH KOŚCIOŁÓW

BUDOWANIE ZDROWYCH KOŚCIOŁÓW
KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA MISJĘ NA ŚWIECIE?

Biorąc pod uwagę to, że większość chrześcijan nie wybierze się za gra-
nicę, Biblia powołuje każdego wierzącego i wszystkie lokalne zbory do 
wielkiego projektu światowej misji.  Miejscowy kościół jest motorem misji 
na świecie. Natomiast, gdzie kościół powinien zacząć?

Zbory nie potrzebują skomplikowanych/wymyślnych programów misyj-
nych. Potrzebują Biblii oraz mądrości, aby wiedzieć, jak ją zastosować. 
Książka ta wskazuje na Słowo i oferuje praktyczne wskazówki szkolenia 
i wspierania misjonarzy, zawiązywania międzynarodowej współpracy,  
wysyłania w krótkie podróże misyjne oraz angażowania całych narodów  
zarówno w ojczyźnie, jak i za granicą.

 ***
Chciałbym zobaczyć w każdym ze zborów chociaż odrobinę zainteresowania mi-
sją, na tyle, aby przeczytać i zastosować tę książkę. 

J. MACK STILES – pisarz: Evangelism oraz Marks of the Messenger 

Książka ta pomaga kościołom działać efektywnie i z radością w Bożym dziele 
światowej misji!

TIM KEESEE – dyrektor Frontline Missions International, autor książki pt. 
Dispatches from the Front

Zastosowanie nauczania tej książki rewolucjonizuje długo trwające i krótkoter-
minowe programy misyjne większości lokalnych kościołów.

MIGUEL NÚÑEZ – starszy pastor w International Baptist Church  
w Santo Domingo, przewodniczący służby Wisdom and Integrity

 
ANDY JOHNSON –  zdobył stopień doktora na A&M University w Teksasie, 
służy jako pastor pomocniczy w Capitol Hill Baptist Church w Waszyngtonie.
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NKsiążka ta jest częścią serii 9Marks: Budowanie Zdrowych Kościołów

JAKĄ ROLĘ W KOŚCIELE SPEŁNIA WSPÓLNA MODLITWA? 
Modlitwa jest dla chrześcijanina tak niezbędna jak oddychanie dla ludzkiego 
ciała. Jednak często nie przychodzi nam równie naturalnie. W rzeczywistości 
modlitwa w kościele jest często subtelnie spychana na bok na rzecz pragma-
tycznych praktyk, które mają nam przynieść namacalne rezultaty.

Ta książka skupia się na konieczności regularnej modlitwy jako centralnej 
praktyki w lokalnym kościele, budząc nas do potrzeby i błogosławieństwa 
wspólnej modlitwy, badając to, czego Jezus nauczał o modlitwie, jak pierwsi 
chrześcijanie podchodzili do modlitwy i co zrobić, aby modlitwa była traktowa-
na priorytetowo w naszym kościele.

***
Jeśli jesteśmy teraz tak biegli w teoriach na temat służby, że możemy odnieść sukces 
bez mocy danej z góry, to zawiedliśmy. Jednak jeśli nasze kościoły usłuchają tego 
przekonującego wezwania Johna Onwuchekwy do modlitwy, my również zwycięży-
my przeciwko wszystkim ziemskim mocom, dla Bożej chwały!

RAY ORTLUND – starszy pastor kościoła Immanuel w Nashville w Tennessee

Ta książka może przemienić nie tylko pojedyncze osoby, ale także nasze relacje  
i życie w naszych kościołach. Gorąco polecam!

TRILLIA NEWBELL – autorka książki God’s Very Good Idea; Enjoy i Fear and Faith

Ta książka jest zaspokajającą pragnienie zachętą do wspólnego zbliżenia się do  
naszego wielkiego Boga. Modlę się, aby każdy kościół wspólnie czytał Modlitwę. 
Ona zmieni nasze zbory.

THABITI ANYABWILE – pastor kościoła Anacostia River Church w Waszyngtonie, 
autor książki Jak wygląda zdrowy członek kościoła?

 
JOHN ONWUCHEKWA (MA, Dallas Theological 
Seminary) służy jako pastor kościoła Cornersto-
ne Church w Atlancie w Georgii. Jest członkiem 
rady Gospel Coalition i współautorem książki  

„15 Things Seminary Couldn’t Teach Me”.
Ta książka jest częścią  
serii 9Marks: Budowanie  
zdrowych kościołów. 
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BUDOWANIE ZDROWYCH KOŚCIOŁÓW

W JAKI SPOSÓB KOŚCIÓŁ WYSTRZEGA SIĘ FAŁSZYWYCH EWANGELII?

Co niedzielę w wielu kościołach na całym świecie czyta się Biblię, ale gubi 

jej właściwy sens. Efektem jest nauczanie fałszywych ewangelii. Do naj-

ważniejszych sposobów ochrony przed tym zagrożeniem należy zrozumie-

nie teologii biblijnej – czytanie Pisma Świętego w świetle jego głównego 

przesłania, którego zwieńczenie stanowi Jezus Chrystus.

Celem tej książki jest pomóc kościołom w ochronie prawdy ewangelii po-

przez ustalenie ram potrzebnych do zrozumienia historii biblijnej, a następ-

nie wyjaśnienie podstawowych zasad, które nadają priorytet głoszeniu 

najważniejszego biblijnego przesłania.
 ***

Jeśli szukasz jakiejś pozycji, która właściwie tłumaczy i stosuje teologię biblijną, to 

jest właśnie książka, której potrzebujesz. Nie mogę wyjść z podziwu nad tym, jak 

wiele dobrych porad zmieściło się w tak krótkiej publikacji.

MIGUEL NUÑEZ – starszy pastor kościoła International Baptist Church of Santo 

Domingo

Bardzo pomocny materiał dla pastorów, nauczycieli i osób świeckich.

THOMAS SCHREINER – profesor interpretacji Nowego Testamentu James Bu-

chanan Harrison; profesor teologii biblijnej, Southern Baptist Theological Seminary 

W tej książce, pełnej sugestywnych, odkrywczych obrazów, Roark i Cline dowo-

dzą w bardzo przekonujący sposób, że odkrycie, iż fabuła biblijna jest całkowicie 

poświęcona Jezusowi, pozwala każdemu wierzącemu służyć Mu zgodnie z Bożym 

zamysłem. Przeczytaj i przekonaj się sam!

CONRAD MBEWE – pastor kościoła Kabwata Baptist Church, rektor African 

Christian Univeristy w Lusace w Zambii

NICK ROARK (magister teologii, Southeastern Baptist Theological Semina-

ry) służy jako pastor kościoła Franconia Baptist Church w Alexandrii w stanie 

Wirginia. Wcześniej był członkiem zespołu pastorskiego kościoła Capitol Hill 

Baptist Church w Waszyngtonie.

ROBERT CLINE jest dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za szko-

lenia i program nauczania w międzynarodowej organizacji misyjnej (Interna-

tional Mission Board) Południowej Konwencji Baptystów.

ISBN 978-83-60974-22-3
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Książka ta jest częścią serii 9Marks: 

Budowanie Zdrowych Kościołów

Finanse kościoła są konkretnym wyrazem jego wizji, priorytetów i oddania 

idei działania godnie i w porządku (1Kor 14:40). Niniejsza książka analizuje 

podstawy zdrowego biblijnego zarządzania w praktycznym wymiarze odno-

szącym się do sporządzania budżetu oraz prowadzenia sprawozdawczości  

i kontroli wydatków w kościele. Proponuje politykę wynagradzania pastorów 

i innych płatnych pracowników, określa odpowiedzialność członków zboru  

w zakresie wspierania kościoła i oferuje arkusz kalkulacyjny do celów budże-

towania i sprawozdawczości. Publikacja nie używa specjalistycznej termino-

logii. Powinni ją przeczytać przywódcy kościołów i wszystkie osoby zaanga-

żowane w wydatkowanie kościelnych funduszy, a także każdy, kto przekazuje 

pieniądze lokalnej wspólnocie.

„Niewielu skarbników czy członków zespołów kierowniczych nie odniesie  

korzyści ze starannego rozważenia przedstawionych tu zasad”.

Gary Benfold, pastor kościoła Moordown Baptist Church, Bournemouth, Anglia.

„Z serca polecam tę niewielką publikację”.

Jonathan Stephen, dyrektor i menedżer ds. wizerunku, WEST (Wales Evangelical School 

of Theology).

„Książka ta jest zwięzła, ale wyczerpująca, a przedstawione tu prawdy są 

łatwe do zrozumienia i wprowadzenia w życie zarówno przez osoby duchow-

ne, jak i świeckie”. 

Dr Reggie Weems, starszy pastor kościoła Heritage Baptist Church, Johnson City,  

Tennessee.

Dr John Temple w ramach swojej świeckiej kariery pracował jako przedsię-

biorca i biznesmen, głównie na szczeblu kadry zarządzającej. Ma zatem odpo-

wiednie kwalifikacje, by zajmować się sprawami finansowymi i księgowymi.  

W kościele piastował praktycznie wszystkie funkcje, od lidera młodzieżowego 

po diakona i starszego, sekretarza i skarbnika. Podczas całej swojej służby sta-

rał się ukazywać i stosować zdrową teologię w finansowej i administracyjnej 

polityce kościoła. Współuczestniczył w założeniu czterech zborów. Uzyskał ty-

tuł doktora, jest też inżynierem i specjalistą w zakresie zarządzania biznesem  

(dyplom AEP, odpowiednik MBA). John wraz z żoną, Yvonne, mieszka w New 

Forest w hrabstwie Hampshire w Anglii.

ISBN 978-83-60974-15-5
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JOHN TEMPLE

JAK OSIĄGNĄĆ STANDARD PRAWOŚCI I  SPÓJNOŚCI  

W ZARZĄDZANIU FINANSAMI KOŚCIOŁA   

Większość ewangelicznych kościołów chwalebnie rości sobie biblijność 
wszystkiego, co robi. Pastorzy tych kościołów każdego tygodnia wiernie na-
wołują swoje kongregacje do posłuszeństwa Pismu, co jest wyrazem miłości 
do Chrystusa. Ale czy dotyczy to również sposobu, w jaki organizujemy i pro-
wadzimy nasze kościoły? Wszystkim nam zbyt łatwo przychodzi rozpoczynać 
od przepisów prawa świeckiego, tradycji i kultury, traktując wymagania biblij-
ne co najwyżej jako „sugestie”, ale to właśnie od Biblii powinniśmy zaczynać. 
Powinniśmy dołożyć starań, aby oddać cesarzowi co cesarskie i przestrzegać 
tych elementów prawa świeckiego, tradycji i kultury, które nie są sprzeczne  
z Biblią, ale nie przyjmować tych, które Biblii przeczą. Korzystając ze skali, 
która rozpoczyna się od nakazów (dziesięcioro przykazań) do wolności (kwe-
stie, odnośnie których Biblia milczy), niniejsza książka dostarcza praktycz-
nych porad odnośnie tego, jak stosować Biblię w organizacji kościoła.„Niniejsza pozycja rozprawia się z bardzo realnymi, konkretnymi i szczegóło-

wymi kwestiami, a czyni to ze zdecydowanie biblijnej perspektywy”.Dr Wayne Mack, pastor i starszy kościoła Lynnwood Baptist Church, a także profesor 
doradztwa biblijnego Instytutu Strengthening Ministries Training w Pretorii, RPA.„(…) mam niezwykłą przyjemność polecić tę doskonałą i spójną pracę. Znaj-

dujemy w niej materiał, który bez żadnych wątpliwości umieszczony został  
w biblijnych ramach i jest cudownie praktyczny w zastosowaniu”. Andy Paterson, Dyrektor Misyjny Stowarzyszenia Niezależnych Kościołów Ewangelicz-

nych Wielkiej Brytanii (Fellowship of Independent Evangelical Churches – FIEC, UK).Dr John Temple prowadził działalność zawodową jako przedsiębiorca, więk-
szość czasu pełniąc funkcję Dyrektora Generalnego. W kościele pełnił prak-
tycznie każdy urząd, począwszy od lidera młodzieżowego przez diakona po 
starszego, sekretarza i skarbnika kościelnego. Przez cały czas trwania służby, 
jego celem było nauczanie i stosowanie zdrowej nauki w kościele w kwestiach 
finansowych i administracyjnych. Pomagał on w zakładaniu czterech kościołów 
i w transformacji kilku kościołów na bardziej biblijną organizację. Posiada on 
tytuł doktora, inżyniera, a także dyplom AEP (odpowiednik studiów MBA). John 
wraz ze swoją żoną Yvonne mieszka w Anglii w New Forest, Hampshire. ISBN 978-83-60974-02-5
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JOHN TEMPLE

JAK PROWADZIĆ KOŚCIÓŁ   ZGODNIE Z NAUCZANIEM BIBLII    

Razem
Ewangelii

dla
Biuletyn wydawany przez  

Razem dla Ewangelii

Darowizny na działalność RDE: PL 81 1240 1936 1111 0010 9110 9582 
BIC/SWIFT: PKOPPLPW  

www.razemdlaewangelii.pl 
e-mail: info@razemdlaewangelii.pl



W dniach 7 i 8 czerwca w Wiśle odbyła się XI Kon-
ferencja ruchu Razem Dla Ewangelii. Tematami 

konferencji były suwerenność Boga i odpowiedzial-

Xi KonFeRencJa RDe w wiŚle
ność człowieka, a wykładowcą był – dr D.A. Carson 
– uznany ewangeliczny biblista, kaznodzieja, autor  
i współautor prawie 60 książek, profesor Nowego Te-
stamentu wykładający na Trinity Evangelical Divini-
ty School i współzałożyciel The Gospel Coalition. 

Dr Carson nie zawiódł naszych oczekiwań. Sło-
wa, które skierował do niemal trzystu uczestni-
ków konferencji, pokazały bardzo wyraźnie: I) że 
wg Biblii Bóg jest całkowicie suwerenny, ale Jego 
suwerenność w niczym nie pomniejsza ludzkiej 
odpowiedzialności oraz II) że ludzie są moralnie  
odpowiedzialni przed Bogiem, ale Pan Bóg nigdy 
nie jest tylko przypadkowym widzem przyglądają-
cym się naszym życiowym zmaganiom. Zatem, Bóg 
jest suwerenny, a człowiek – odpowiedzialny i te 
dwie tezy nie są ze sobą sprzeczne. 

Daniel Krystoń 

KonFeRencJa RDe w PioTRKowie TRYBUnalSKim

W 

dniach 10-11 listopada  2019  r. 
w Piotrkowie Trybunalskim 

odbyła się kolejna konferencja RDE. 
Głównym tematem były Cechy 
Zdrowego Kościoła.

Do Piotrkowa zjechało się sporo 
osób z całej Polski, które reprezen-
towały nie tylko różne miejscowości 
(począwszy od Bytomia na połu-
dniu, aż po Szczecin na północy), 
ale także różne społeczności i deno-
minacje. Wspólnym mianownikiem 
uczestników było szczere pragnie-
nie, aby uczyć się więcej ze Słowa 
Bożego na temat tego, czym charak-
teryzuje się zdrowy kościół.

Uczestnicy konferencji nie za-
wiedli się. W czasie dziewięciu wy-
kładów wygłoszonych przez dzie-
więciu różnych mówców można było 
dowiedzieć się, czego Biblia uczy  
o głoszeniu ekspozycyjnym, o zdro-
wej nauce, o ewangelii, o nawróce-
niu, o ewangelizacji, o członkostwie 
w kościele i dyscyplinie, o ucznio-
stwie i duchowym wzroście oraz  
o przywództwie w kościele. Wykła-
dy przeplatane były sesjami pytań 
do wykładowców, w których mówcy 
odnosili się do różnych zagadnień 
związanych ze swoimi wykładami. 

Wprawdzie był to istny maraton 
wykładów, jednak tematyka oraz 
bardzo dobra atmosfera na konfe-
rencji sprawiły, że czas płynął bar-
dzo szybko. Ogromna w tym tak-
że zasługa lokalnego Zboru KECh  
w Piotrkowie Tryb., którego człon-
kowie zadbali o bardzo dobrą orga-
nizację i przebieg całej konferencji.

W związku z Dniem Niepodle-
głości Polski 11 listopada w połu-
dnie wspólnie odśpiewaliśmy hymn 
Polski, a następnie modliliśmy się 
o duchowe przebudzenie w naszym 
kraju.

W ankiecie podsumowującej, 
którą wypełniali uczestnicy, wszy-
scy zadeklarowali, że chętnie wzię-
liby udział w podobnej konferencji 
w przyszłości.

Razem Dla Ewangelii będzie 
kontynuować swoją służbę, bo na-
szą pasją jest:
a)  stawianie Chry-

stusa w centrum 
życia Kościoła, 

b) chrześcijaństwo 
historyczne, które 
sięga czasów apo-
stolskich, 

c) lokalny kościół, 

d) podkreślanie całkowitej suwe-
renności Boga oraz odpowie-
dzialności człowieka, 

e) głoszenie Słowa Bożego oraz 
f) ogłaszanie, objaśnianie i obrona 

Ewangelii.

Już wkrótce kolejne  
konferencje i wydarzenia.  

Więcej informacji znajdziesz na  
www.razemdlaewangelii.pl  

Zachęcamy, przyłącz się do budo- 
wania zdrowych kościołów w Pol-
sce, mocno opartych na funda-
mencie Słowa Bożego, gdzie cechą 
członków jest szczera wiara w Boga  
i nieobłudna miłość braterska. To 
za taki Kościół Chrystus oddał swo-
je życie i tylko taki Kościół praw-
dziwie odda chwałę Bogu. 

Będziemy wdzięczni za Twoje 
modlitwy i za Twoje wsparcie.

Daniel Krystoń



Zbór Kościoła Ewangelicz-
nych Chrześcijan w Kielcach 

to niewielka społeczność, której 
pastorem jest br. Leszek Masłow-
ski. Br. Leszek pomimo swojego 
podeszłego wieku jest wciąż pe-
łen pasji dla Chrystusa i pasję tę 
pragnie zaszczepiać wśród tych, 
którym służy. Choć z racji swo-
jego wieku już dawno mógłby 
przejść na zasłużoną emeryturę, 
to jednak nie ustaje on w trosce  
o budowanie Kościoła Jezusa 
Chrystusa tam, gdzie postawił 
go Pan Bóg. To właśnie na jego 
zaproszenie RDE miało przywi-

lej 7 września tego roku dzielić 
się czterema wykładami nt. cech 
zdrowego kościoła: teologia bi-
blijna, ewangelia, biblijne pojmo-
wanie ewangelizacji oraz człon-
kostwa w kościele.

Zbór w Kielcach wykorzystał 
tę możliwość, aby zaprosić na bi-
blijne nauczanie członków lokal-
nych społeczności. W serdecznej, 
ciepłej atmosferze gościnnej kie-
leckiej społeczności KECh wszy-
scy ucztowali zarówno w sensie 
duchowym, jak i dosłownie, bo 
przygotowane jedzenie było wy-
borne. 

Pastorowi Leszkowi oraz ca-
łej społeczności KECh w Kielcach 
życzymy sił, mądrości oraz wy-
trwałości w dziele opowiadania  
i przekazywania Ewangelii Chry-
stusowej. 

„A Temu, który ma moc 
ustrzec was od upadku i postawić 
wobec swojej chwały nieskazitel-
nych i pełnych wielkiej radości, 
jedynemu Bogu, naszemu Zbawcy 
przez Jezusa Chrystusa, naszego 
Pana, niech będzie chwała, maje-
stat, moc oraz władza, jak przed 
wiekami, tak teraz — i na zawsze. 
Amen” Judy 24-25.

W dniach 21-22 września 2019 r. odbyła się konferencja „Nauczanie 
Kościoła rzymskokatolickiego w świetle Biblii”. Naszymi gośćmi 

byli dwaj znani wykładowcy: Leonardo de Chirico i Clay Kannard, którzy 
usłużyli nam bardzo ciekawymi wykładami:

KonFeRencJa RDe w ToRUniU

zBÓR KecH w KielcacH

•  Czym jest rzymski katolicyzm?
•  Skutki II Soboru Watykańskie-

go – dlaczego są ważne?
•  Adhortacja „Radość Ewangelii” 

papieża Franciszka – czy tylko 
dobra nowina?

•  Jak Rzym rozumie jedność?
•  Nasze relacje z Kościołem 

rzymskokatolickim
•  Na czym polega atrakcyjność 

rzymskiego katolicyzmu? 
•  Ewangelizacja wśród katolików 

– szanse i wyzwania  
•  Czy Reformacja jest już zakoń-

czona? 
Wykłady dostępne na stronie 
www.razemdlaewangelii.pl 

Konferencje dla małżeństw – Tim Savage
Międzywodzie nad Bałtykiem – 27-28 marca 2020

tel. kontaktowy: Ewa Socha 662273543

Bielsko-Biała – 26 września 2020
tel. kontaktowy: Piotr Żądło 604831092, email: pio.zadlo@gmail.com 

Konferencja z Timem Savage
20 czerwca 2020 w Toruniu

Temat: Pełnia życia w Jezusie Chrystusie

w PlanacH RDe
XII Konferencja RDE

8-10 października 2020 w Krakowie

Wykładowcy i tematy:
Jonathan Lehman –  

Cechy zdrowych kościołów
Dawid Jackman –  

Kaznodziejstwo ekspozycyjne
Więcej informacji na stronie 
www.razemdlaewangelii.pl






