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Drodzy Czytelnicy
Mija kolejny rok pracy Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego.
Dzięki Bożej łasce jest to już 33 rok naszej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi. Naszą tradycją jest, że wraz
z końcem kolejnego roku, razem z Wami, chcemy popatrzeć na to, co zrobiliśmy wspólnie w mijającym roku, oraz
na to, co planujemy w nadchodzącym.
Mijający rok był dobrym rokiem. Kontynuowaliśmy wszystkie studia, które są w naszym programie. Tegoroczny
nabór to 49 nowych studentów. W tym roku 35 absolwentów zakończyło studia. We wszystkich formach szkolenia
prowadzonych przez Instytut uczestniczyło w tym roku w sumie 176 osób. (Na fotografii: uczestnicy jednej z sesji
Międzynarodowego Instytutu TCM w ośrodku „Haus Edelweiss” w Austrii).

Wydaliśmy też nowe książki. „Ciesz się Jego ludem” autorstwa Jima Estepa, Davida Roadcupa i Gary’ego Johnsona jest czwartą i zarazem ostatnią częścią serii podręczników dla pastorów i starszych zboru. Drugi tom dwutomowego „Życia Jezusa Chrystusa” to chronologiczna historia na podstawie czterech Ewangelii, autorstwa Marka
E. Moore’a. Jest to naprawdę wielkie, wspaniałe dzieło, dlatego zachęcam bardzo do zakupu i do czytania/studiowania. Trzecią jest mała ale aktualna książeczka Victora Knowlesa, „Biblijne korzenie islamu”.
W przyszłym roku planujemy wydać duży podręcznik dla studentów MSB, „Jak powinniśmy żyć. Podstawy etyki
chrześcijańskiej” (zapowiadany wcześniej jako „Podstawy etyki chrześcijańskiej”) Stanley’a Grenza i nową edycję
kolejnych podręczników dla KSB. Przygotowujemy też serię czterech podręczników do grupowego studiowania
życia Jezusa Chrystusa na podstawie czterech Ewangelii, pod wspólnym tytułem, „Cały rok z Jezusem”. Dwie
pierwsze części: „Osoba Jezusa” i „Moc Jezusa”, ukażą się w przyszłym roku, a dwie kolejne w roku 2019.
Najbliższy nabór na Korespondencyjne Studia Biblijne odbywać się będzie, jak zwykle, wiosną. Nabór na pozostałe studia trwa w trybie ciągłym. Szczególnie polecamy Magisterskie Studia Biblijne, które prowadzimy wspólnie
z Międzynarodowym Instytutem TCM w Austrii, oraz Uzupełniające Studia Biblijne (Certyfikat) – uproszczoną
wersję studiów magisterskich TCM.
W listopadzie świętowaliśmy miły jubileusz. Krzysztof Grabowski
– nasz instytutowy kolega (kierownik KSB, redaktor techniczny wydawnictw i wiele innych) – przepracował z nami już 10 lat. Jesteśmy
wdzięczni Bogu i koledze za minione, dobre lata i życzymy kolejnych,
wspaniałych lat wspólnej pracy.
Koniec roku i Święta, to dobra okazja do złożenia „Ofiary 30-lecia” –
podziękowania, w ten sposób, za mijający rok i za wszystkie lata służby Instytutu. Numer naszego rachunku bankowego można znaleźć na
www.chib.pl.
Zachęcam też do zakupu naszych wydawnictw.
Chrześcijańska książka jest nie tylko dobrym prezentem, który możemy podarować bliskiej osobie,
ale także sposobem dzielenia się ewangelią z innymi. Ponadto każdy zakupiony egzemplarz nie tylko
przynosi korzyść czytelnikowi, ale także „uwalnia”
włożone w niego finanse, które umożliwią wydanie
nowych tytułów. Szczególnie polecam te najnowsze:
dwutomowe „Życie Jezusa Chrystusa” oraz „Biblijne
korzenie islamu”.
Podobnie jak w ubiegłym, także i w tym roku, proponujemy specjalną promocję „17/18” na wybrane książki z 17%
zniżką w grudniu i 18% zniżką w styczniu.
Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej www.chib.pl, gdzie znajdują się różne, stałe i bieżące, informacje o Instytucie.
Wszystkim Kościołom, lokalnym zborom oraz indywidualnym osobom dziękujemy za tegoroczną współpracę
i okazywane wsparcie. Zapraszamy do współpracy w kolejnym roku wspólnej służby naszemu Bogu.
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