
Koalicja dla Ewangelii  w Europie 

(The Gospel Coalition – Europe) 

Europa dzisiaj 

TGC jest rozwijającą się globalną inicjatywą ewangelizacyjną, która koncentruje się na 

tym, aby Ewangelia Chrystusa znajdowała się w centrum wszystkich działań. TGC jest  

obecnie formalnie obecna i ustanowiona w kilku krajach i regionach Europy oraz nadal  

rozwija się w wielu innych krajach europejskich. W ciągu ostatnich 3 lat, w wyniku  

rozmów pomiędzy różnymi liderami TGC w Europie, narodziła się ekscytująca i  

rozwijająca się inicjatywa: TGC Europe. Poniżej, dla zachęty, zamieszczamy krótkie  

podsumowanie i wyjaśnienie. 

TGC Europe - CO (najważniejsza wizja TGC Europe) 

TGC Europe jest koalicją istniejących i powstających w całej Europie oddziałów  

skupionych wokół Ewangelii. 

Wizja: "Wezwać Kościoły w Europie do potwierdzenia, w sposób zdecydowany i z  

pasją, centralnego znaczenia Ewangelii Chrystusa dla nawrócenia i przemiany ludzi w 

mocy Ducha Świętego i na chwałę Bożą". TGC Europe jest nadrzędną koalicją  

europejskich koalicji TGC. 

TGC Europe – KTO 

TGC Europe jest "wspólnotą troskliwych liderów oddziałów krajowych i regionalnych, 

którzy wspólnie pracują i modlą się". Wspólnota ta rozwija się w "koalicję oddziałów TGC 

w Europie" (wszystkie są zaangażowane i zgadzają się z dokumentami założycielskimi  

TGC, jak również zgodne i odpowiedzialne wobec TGC Europe, a także w widoczny 

sposób identyfikują się z TGC). 

TGC Europa - DLACZEGO 



Cel: TGC Europe istnieje, aby być "...zjednoczonym głosem na rzecz centralnej pozycji 

i rozprzestrzeniania niezmiennej, potężnej i wystarczającej Ewangelii Chrystusa w  

całej Europie". 

Główne cele:  

WZROST jako europejska wspólnota liderów o podobnych poglądach,  

STAWANIE W OBRONIE EWANGELII, ROZPOWSZECHNIANIE EWANGELII, 

BUDOWANIE KOŚCIOŁA 

- poprzez edukację i reedukację skoncentrowaną na Ewangelii oraz głoszenie

Ewangelii, 

- POSZUKIWANIE PRZYSZŁYCH LIDERÓW, WSPÓŁPRACA poprzez

wnoszenie wartości dodanej do oddziałów w Europie. 

- PROMOWANIE partnerstwa z organizacjami o podobnych poglądach.

TGC Europa – JAK 

Europejskie oddziały TGC wnoszą swój wkład (pytając: "co możemy dać/wnieść") i  

korzystają (pytając: "co możemy otrzymać") z TGC Europe. Uczestnictwo w Radzie  

Generalnej TGC Europe (składającej się z delegatów z każdego kraju lub regionu TGC 

w Europie) stwarza możliwość rozwoju. Rada Generalna "trzyma rękę na pulsie  

Europy, wsłuchuje się w głos oddziałów i uzgadnia odpowiednie, zalecane w całej  

Europie działania priorytetowe". Komitet Wykonawczy TGC Europe (wybierany przez 

Radę Naczelną) oraz Grupy Robocze będą realizować zadania określone przez Radę  

Naczelną. 

TGC Europe i oddziały TGC w Europie 

TGC Europe będzie nadal pełnić rolę katalizatora - ze szczególnym uwzględnieniem 

Europy i pomocy w tworzeniu nowych oddziałów. 

Będzie się rozwijać jako źródło informacji - zarówno dla powstających, jak i  

istniejących oddziałów (porady, wskazówki, odpowiedzialność, itp.). 



TGC Europe łączy oddziały TGC w Europie i stwarza okazję do spotkań, współpracy i 

rozwoju.  

TGC Europe łączy również TGC w Europie z TGC na całym świecie. 

TGC Europe - wartość dodana 

Jednym z kluczowych elementów w rozwoju TGC Europe jest pytanie: "W jaki sposób 

TGC Europe wnosi wartość dodaną do oddziałów?". 

Oto kilka sposobów: 

● RAZEM - wzbogacenie dzięki kontaktom w całej Europie (modlitwa, wydarzenia,

doświadczenie, perspektywa), dzielenie się zasobami (mówcy, wydarzenia). Bo tak 

naprawdę razem możemy zrobić więcej niż osobno! 

● REPREZENTACJA - TGC Europa kontaktuje się z Centralą TGC (ułatwia to Europejski

Koordynator) 

● ZASOBY - ułatwianie zaspokajania potrzeb oddziałów europejskich.

● PRAKTYKA - wspólne inicjatywy (na przykład: programy nauczania, media oraz

media społecznościowe). 

● MNOŻENIE - pomysłów i inicjatyw. Jesteśmy przekonani, że razem możemy

zrobić o wiele więcej niż osobno. 

Żywotność TGC Europe będzie wzrastać proporcjonalnie do wkładu/energii, jaką  

każdy z nas w to włoży. Zamiast postrzegać TGC Europe jako dodatkową/powielającą 

się inicjatywę, pomóż nam ukształtować ją tak, aby była znacząca. Zadaj sobie  

pytanie: w jaki sposób TGC Europe może wnieść wartość dodaną do oddziałów TGC w 

Europie? 

TGC Europe i Ty 

TGC Europe chce wnieść wartość dodaną do Twojego oddziału. W jaki sposób 

możemy Cię zachęcić i wspierać? Kilka odpowiedzi na potencjalne pytania: 

● Czy TGC Europe jest naprawdę potrzebne? Na kontynencie, na którym często

panuje rozdrobnienie i nacjonalizm, TGC Europe może być wspaniałą odpowiedzią i 



rozwiązaniem. Gdy oddziały spotykają się razem i myślą o "Europie", a nie tylko o  

swoim kraju/regionie, może to zwiększyć wizję misji, zachęcić do modlitwy, stać 

się platformą dla wspólnego rozwoju. 

● Czy TGC Europe ma władzę nad oddziałami? Nie. Chcemy być partnerem i służyć,

chcemy ułatwiać rozwój oddziału. Chcemy być katalizatorem i zasobem dla oddziału. 

● Co to oznacza dla naszego oddziału? Delegat oddziału, utrzymuje kontakt z Europą,

dlatego: inicjuj lub odpowiadaj na wspólne inicjatywy i dziel się tym, jak Bóg 

prowadzi Was jako oddział. 

● Gdy idziemy naprzód w Europie, chcemy to robić razem. Widzieliśmy już korzyści,

jakie przynosi TGC Europe i jesteśmy pewni, że tak będzie nadal. 

Prosimy o kontakt z RDE, jeśli potrzebujesz dalszych wyjaśnień lub masz dodatkowe 

sugestie, w jaki sposób może to być korzystne dla rozszerzania Ewangelii w Europie. 

W Polsce oddziałem w TGC Europa jest „Razem dla Ewangelii” 

W imieniu RDE, członek Rady Generalnej TGC Europa 

Tadeusz Tołwiński 

/pastor/  




