
Drodzy Czytelnicy

Wakacje są już za nami i, wygląda na to, lato też już jest za nami. Wraz z nadejściem jesieni Chrześcijański Instytut 
Biblijny rozpoczyna nowy sezon służby.

Tegoroczny sezon akademicki rozpoczynamy ze 137 studentami, w tym z 49 nowoprzyjętymi. Przed nami dobry 
czas wspólnej nauki.

Jak zwykle, największą grupą są uczestnicy Korespondencyjnych Studiów Biblijnych. Program w systemie kore-
spondencyjnym prowadzimy już od 34 lat i wciąż jest tak samo popularny. Pomimo nieustającego napływu zgło-
szeń, w tym roku zakończyliśmy już przyjęcia. Zainteresowanych informujemy, że kolejny nabór na KSB odbędzie 
się wiosną przyszłego roku.

W naszej służbie edukacyjnej w dalszym ciągu będziemy współpracować z Międzynarodowym instytutem TCM, 
szczególnie w zakresie studiów magisterskich (w naszej terminologii są to Uzupełniające Studia Biblijne (Certyfi-
kat) i Magisterskie Studia Biblijne). Instytut TCMI wciąż rozwija się i przybywa studentów z nowych krajów. Po 
otwarciu filii w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy już na czterech kontynentach. 

W związku z tym bardzo polecamy Magisterskie Studia Biblijne, w których mogą uczestniczyć posiadacze licen-
cjatu lub magisterium z teologii i wszystkich innych dziedzin. Studia MSB, akredytowane w USA, wyróżniają 
się wysokim poziomem akademickim przy bardzo praktycznym, użytecznym w służbie, podejściu do wszystkich 
przedmiotów.

Nie posiadającym licencjatu lub magisterium polecamy Uzupełniające Studia Biblijne TCMI. Studia USB (Certy-
fikat) są jak gdyby połówką studiów MSB (magisterskich). Po zaliczeniu pierwszej połówki, można, w dowolnym 
czasie, zaliczyć (spełniając odpowiednie warunki) drugą i otrzymać akredytowany dyplom magistra.

Szczegółowe informacje o wszystkich naszych studiach można uzyskać w biurze Instytutu lub na www.chib.pl.

Wszystkim Wam, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyliście i wspieraliście nas w tegorocznym naborze, ser-
decznie dziękujemy i prosimy o ciąg dalszy. Są pastorzy, absolwenci i studenci, na których pomoc możemy zawsze 
liczyć – im dziękujemy szczególnie.

Polecamy też nasze wydawnictwa. Szczególnie nową, czterotomową se-
rię, „Cały rok z Jezusem”, Marka E. Moore’a i Jona Weece’a. Jest to 
seria czterech podręczników do grupowego i indywidualnego studiowa-
nia życia Jezusa w oparciu o cztery Ewangelie. Część pierwsza, „Osoba 
Jezusa”, ukazała się już na początku tego roku, część 
druga, „Moc Jezusa”, ukazała się we wrześniu,  
a część trzecia i czwarta („Nauczanie Jezusa” i „Pa-
sja Jezusa”) – ukażą się w przyszłym roku. Każda 
część serii jest podręcznikiem do indywidualnego,  

a zwłaszcza grupowego, studiowania życia Jezusa Chrystusa w oparciu o historie przedsta-
wione w czterech Ewangeliach.

Polecamy też wcześniej wydaną książkę, „Czego nauczał Jezus?”, George’a Adlera. Jest to bar-
dzo przystępna prezentacja 13 wybranych tematów Biblii w nauczaniu Teologa Wszechczasów.

Przypominamy też o wydanym w tym roku obszernym, solidnie opra-
cowanym, podręczniku do Etyki: „Jak powinniśmy żyć. Podstawy etyki 
chrześcijańskiej” Stanley’a J. Grenza. 

„Czym jest etyka? Jakie znaczenie ma dla chrześcijan? Wszyscy jesteśmy 
etykami. Każdego dnia naszego życia zmagamy się z decyzjami dotyczą-
cymi tego, jak powinniśmy żyć. Krótko mówiąc, nieustannie podejmujemy 
decyzje, które są z natury etyczne.”

 Przy okazji polecamy też wcześniej wydaną książkę, „Trudne pytania – 
biblijne odpowiedzi. Wybrane zagadnienia chrześcijańskiej etyki biblijnej”, Jack’a Cottrella, omawiającą podsta-
wowe tematy etyczne z perspektywy Biblii.

Mając na uwadze rozpoczęcie roku szkolnego i to jak ważne jest na-
uczanie dzieci w Kościele, oferujemy szczególną promocję dla punk-
tów katechetycznych kościołów. Kościół lub punkt katechetyczny może 
otrzymać komplet dwóch bezpłatnych książek, „Służba dzieciom”  
i „Służba rodzinie”, wydanych przez Chrześcijański Instytut Biblijny, 
pomocnych w służbie dzieciom i rodzinom. Aby je otrzymać, należy 
złożyć zamówienie i opłacić koszt przesyłki (15,00 zł). Ilość komple-
tów w promocji jest ograniczona i realizowana według kolejności za-
mówień.

Wszystkie informacje o wydawnictwach znajdziecie na www.chib.pl lub w informatorach, które są dostępne  
w biurze Instytutu. Poprzednie numery „Wiadomości” można znaleźć tutaj.

Pozostańcie więc z nami w tym nowym sezonie służby. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i wspieranie 
Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego.
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