9–10 października 2018 r.

X Konferencja RDE

Cechy zdrowego

kościoła

Gościem i głównym mówcą tegorocznej konferencji będzie Mark
Dever, pastor kościoła Capitol Hill Baptist Church w Waszyngtonie i dyrektor wydawnictwa 9Marks. Dr Dever jest autorem
lub współautorem kilku książek dotyczących zdrowia kościoła
i przywództwa chrześcijańskiego, np. Dziewięć cech zdrowego
kościoła oraz The Message of the Old Testament
i The Message of the New Testament.

Uwaga! Każdy uczestnik konferencji (lub małżeństwo) otrzyma bezpłatnie dwie książki
Marka Devera (jedną wydaną przez Fundację Ewangeliczną, drugą - przez Fundację Legatio)

TORUŃ • Hotel Filmar (www.hotelfilmar.pl)
PARTNERZY
KONFERENCJI:

PROGRAM KONFERENCJI
WTOREK, 9.10.2018

• 11.00–14.00: Rejestracja; • 14.00–14.30: Otwarcie
• 14.30–15.30: Wykład I: Kościół w planie Chrystusa – Tomasz Krążek
(Wykład o centralności kościoła w planie Bożym dla świata. Jaką rolę
kościół odgrywa w realizacji Wielkiego Nakazu?)
• 15.30–16.00: Pytania i odpowiedzi; 16.00–16.30: Przerwa
• 16.30–17.45: Wykład II: Kościół, który słucha Chrystusa – Mark Dever
(Wykład o autorytecie i wystarczalności Słowa Bożego w kształtowaniu
życia kościoła. Głoszenie ekspozycyjne i teologia biblijna.)
• 17.45–18.30: Dyskusja panelowa; • 18.45–20.00: Kolacja
• 20.00–21.30: Społeczność wieczorna, 10 lat RDE
• 21.30–22.00: Stoisko z książkami

ŚRODA, 10.10.2018

• 09.30–10.00: Rozpoczęcie
• 10.00–11.15: Wykład III: Kościół, który ukazuje piękno Chrystusa
– Mark Dever (Wykład o centralności ewangelii w życiu i misji kościoła.
Istota ewangelii, autentyczność nawrócenia i biblijna ewangelizacja.
• 11.15–12.00: Pytania i odpowiedzi; • 12.00–14.00: Obiad
• 14.00–15.15: Wykład IV: Kościół, który chroni dobre imię
Chrystusa – Mark Dever (Wykład o istocie kościoła. Członkostwo
w kościele. Uczniostwo. Dyscyplina.)
• 15.15–16.15: Pytania i odpowiedzi, zakończenie
• 16.15–17.00: Stoisko z książkami

ZAPISY
Koszt uczestnictwa zależy od terminu zgłoszenia i dokonania wpłaty
zaliczki. Obejmuje opłatę konferencyjną, kolację we wtorek (bufet)
oraz obiad w środę (bufet). Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów.
Zgłoszenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 (lub do wyczerpania limitu):
90 zł od osoby, zaliczka: 45 zł od osoby.
Zgłoszenia od 1 do 30 września 2018: 100 zł od osoby, zaliczka: 50 zł od osoby
Koszt uczestnictwa w konferencji bez posiłków wynosi 30 zł od osoby. Uczestnicy,
którzy nie rezerwują posiłków, wnoszą z góry opłatę konferencyjną w kwocie 30 zł
od osoby, niezależnie od terminu rejestracji. Opłata ta, podobnie jak inne zaliczki,
nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
Organizatorzy nie przewidują zgłoszeń z dziećmi do lat 15. Osoby powyżej 15 roku życia
wnoszą opłaty konferencyjne w standardowej wysokości.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: info@razemdlaewangelii.pl
W emailu proszę podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres email
i telefon). W przypadku zgłaszania kilku osób, proszę podać dane wszystkich
zgłaszanych uczestników.
Rachunek bankowy do wpłat: Razem dla Ewangelii: 13 1140 2004 0000 3702 7625 0742

W tytule wpłaty proszę wpisać „X Konferencja RDE” i podać nazwiska zgłaszanych osób.

DODATKOWE INFORMACJE O KONFERENCJI:
e-mail: info@razemdlaewangelii.pl, tel.: 695 995 059

