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Bądź wypróbowanym

”

i nienagannym pracownikiem,
który wykłada należycie słowo prawdy.”
2 Tym.2:15

Wykładowca:

David Jackman (Proclamation Trust, Londyn)

9:00 – 10:30 Wykład 1: Biblia na fotelu kierowcy
10:30 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:30

Druga część konferencji przewidziana
jest na 19 czerwca 2021
Przerwa na kawę i ciastko
o tej samej porze.
Wykład 2: Obserwuj uważnie i patrz na kontekst
Więcej informacji
Pytania i odpowiedzi
wkrótce.
Przerwa na obiad

13:30 – 14:30 Wykład 3: Sprawa interpretacji – niech Biblia tłumaczy się sama
Zgłoszenia (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail) prosimy wysyłać na rde.kaznodzieja@gmail.com
do 28 maja 2021. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy Twoje uczestnictwo w konferencji.
Na adres e-mail wyślemy skrypt do wykładów oraz link do połączenia na zoom.
Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
(RODO), których administratorem będzie Razem Dla Ewangelii, ul. Myśliwska 2, 87-100 Toruń.

POLECAMY | www.fewa.pl
Pod rządami miłości
Jonathan Leeman

Miłość jest jednym z najpopularniejszych tematów
i najczęściej przywoływanych ideałów na świecie. Jest
także jedną z najbardziej
niewłaściwie rozumianych
rzeczy. Książka Pod rządami
miłości to odważna i orzeźwiająca krytyka obrazu
rozwodnionej, egoistycznej i przyzwalającej na wszystko (tj. nieświętej) miłości,
który panuje we współczesnej kulturze – a także w wielu kościołach. Ta książka przywraca również obraz miłości skupionej na Bogu, w której miłość Boga do świata
jest nierozerwalnie złączona z Bożą świętą miłością
Jego własnej chwały. Tylko ten drugi rodzaj sprawia, że
ewangelia i dyscyplina kościelna nabierają sensu. Każda książka, która wyjaśnia, w jaki sposób Boży autorytet i sąd nie stanowią zaprzeczenia Bożej miłości, ale
raczej jej manifestację, będzie radykalna – w dwoistym
sensie oznaczającym zarówno powrót do korzeni jak
i profetyczną krytykę – a ta książka zasługuje na to, aby
ją potraktować poważnie i radykalnie zastosować. – Kevin J. Vanhoozer, wykładowca teologii systematycznej
na Trinity Evangelical Divinity School

Kiedy zaczyna się
ludzkie życie?
Dr John Ling

Kiedy zaczyna się ludzkie
życie? To podstawowe i decydujące pytanie, ponieważ odpowiedź na nie ukaże, w jaki sposób postrzegasz naturę i status ludzkich zarodków. Kształtuje
również twoją postawę wobec
najważniejszych współczesnych kwestii bioetycznych,
jak aborcja, klonowanie i badania nad wykorzystaniem
komórek macierzystych. Mnogość różnych perspektyw może skutkować poczuciem zagubienia, lecz Biblia
mówi jasno, że życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia. John Ling, autor tej broszury, opiera swoją perspektywę na dogłębnych wyjaśnieniach prawd Pisma
Świętego, historycznych poglądach chrześcijańskich
oraz współczesnych dowodach naukowych. Dr&nbsp;John R. Ling, pisarz i wykładowca, od ponad 25 lat
zabiera głos w kwestiach bioetycznych, biorąc udział
w&nbsp;debatach i&nbsp;przemawiając do różnych
grup słuchaczy. Jest autorem książek Responding to
the Culture of Death – A Primer of&nbsp;Bioetical Issues (2001) oraz The Edge of Life – Dying, Death and
Euthanasia (2002). Wykładał biochemię i bioetykę na
Uniwersytecie Walijskim w Aberystwyh.

Wieczny odpoczynek
świętych
John Gillespie

Książka stanowi niezwykłe połączenie
znaku ostrzegawczego, pejzażu i portretu - napomina, pokazuje ekscytujący
(a zarazem oparty na Biblii) obraz nieba,
jednocześnie pokazując portret Boga
i nas samych, skupionych na ziemskich sprawach, ludzi. Choć mniej
obszerna niż dzieło Baxtera, jest
równie obfita. Oprócz podania rzetelnych informacji o odpoczynku, który czeka na nas - wierzących
- rozpala ogień do życia skupionego na Bogu i Jego niebie. Dzięki tej
lekturze zakochałam się w Jezusie od nowa, a mój apetyt na niebo
jest teraz większy niż apetyt na jakąkolwiek ziemską rzecz - nawet
pączki nie smakują już tak samo, kiedy myślę o tym, jaka uczta ducha i ciała czeka nas w niebie! – Maria Dordevic

Odkrywając pełnię życia
Tim Savage

Wszyscy pragniemy pełni życia. Jednak tak często spotykają nas rozczarowania, porażki, rozpadają się nasze
relacje, prześladuje nas poczucie winy
i doskwierają niespełnione marzenia,
co sprawia, że tęsknimy za pełnią życia tylko jeszcze bardziej. W niniejszej
książce Tim Savage przedstawia odnowioną wizję życia, badając takie,
które przeżyte zostało najpełniej
w dziejach człowieka: życie Jezusa Chrystusa. Savage zaprasza nas, abyśmy skorzystali z tego życia – i doświadczyli wielkiej radości, spełnienia i poznali cel, który zostaje
nam dany w Chrystusie.

Chodząc z Bogiem
John Charles Ryle

Warto czytać Ryle’a z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze, jest zawsze
biblijny, nie tylko dlatego, że cytuje Pismo, lecz dlatego, że nasycił nim swoje
nauczanie, i wszystko co mówi wypływa z Pisma. Po drugie, odnosi wszystko do zbawczego dzieła naszego Pana
Jezusa Chrystusa, nie pozwalając czytelnikowi, by zapomniał, że właściwa
odpowiedź na łaskę to wdzięczność
i przemiana życia. Po trzecie, jest wybitnie praktyczny. Formułuje zasady i pokazuje ich zastosowanie
w życiu codziennym. Po czwarte, traktuje o zagadnieniach, które
często są zaniedbywane, a których znaczenie jest dla Chrześcijan
zawsze aktualne – np. rozdział o badaniu swojego serca, czy też
o stosunku Chrześcijanina do świata. (Derek Prime – z przedmowy)

Biuletyn wydawany przez Razem dla Ewangelii • www.razemdlaewangelii.pl • e-mail: info@razemdlaewangelii.pl
Darowizny na działalność RDE: PL 81 1240 1936 1111 0010 9110 9582 BIC/SWIFT: PKOPPLPW

Cykl wykładów:

Cechy zdrowego kościoła
– oferta dla zborów i wspólnot
Razem Dla Ewangelii od szeregu lat promuje i wspiera w różnych środowiskach
chrześcijańskich w Polsce budowanie zdrowych kościołów. Robimy to m.in. poprzez
konferencje (ogólnopolskie i regionalne), ale także poprzez wykłady, seminaria, obozy,
a nawet wczasy z Biblią.
Tym razem przygotowaliśmy cykl wykładów dotyczących cech zdrowego kościoła,
z których może skorzystać każdy zainteresowany zbór lub wspólnota.
Obejmują one następujące tematy: 1 Czym jest Kościół? 2 Głoszenie ekspozycyjne,
3 Teologia biblijna, 4 Ewangelia, 5 Nawrócenie, 6 Ewangelizacja,
7 Członkostwo w kościele, 8 Dyscyplina, 9 Uczniostwo i duchowy wzrost,
10 Biblijne przywództwo, 11 Modlitwa, 12 Misja w kraju rzymsko-katolickim.
Nasi doświadczeni wykładowcy chętnie przyjadą do Waszych zborów, wspólnot lub
społeczności, aby przedstawić powyższe zagadnienia. Będą także gotowi odpowiadać
na Wasze pytania związane z tematyką wykładów i zdrowego kościoła ogólnie. Dobór
wykładów oraz ich ilość pozostawiamy organizatorom. Jeden wykład trwa ok. 50 min.
Po więcej szczegółów prosimy zgłaszać się pod nr tel. 604 484 002 (Daniel Krystoń)
lub pisać na e-mail: info@razemdlaewangelii.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

