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Drodzy Czytelnicy
W tym roku wiosna rozpoczęła się bardziej datą w kalendarzu, niż tym co zobaczyliśmy za oknem. Dla naszej
służby nie ma to znaczenia – robimy to, co zawsze i co powinniśmy.
Jak co roku o tej porze najważniejszą sprawą jest nowy nabór na Korespondencyjne Studia Biblijne. Jest to najstarszy i najbardziej popularny program szkoleniowy Instytutu. Jest bardzo ważny, ponieważ daje podstawowe
wykształcenie biblijne tym wszystkim, którzy chcą bardziej zaangażować się w służbę Kościoła. Kurs ten prowadzony jest od 33 lat i daje szczególną możliwość ukończenia studiów biblijnych metodą korespondencyjną w oparciu o specjalnie przygotowane do tego podręczniki. Dzięki niemu w ciągu 33 lat już ponad 2.500 osób otrzymało
podstawowe wykształcenie biblijne i przygotowanie do służby w Kościele. Dla wielu studia te stały się dobrym
wstępem do służby i dalszego kształcenia się w tym kierunku.

Dlatego też jak co roku prosimy o Waszą pomoc w dotarciu do najbardziej odpowiednich kandydatów i przekazanie im informacji oraz zachęty, aby zdecydowali się na te studia. Szczegółowe informacje o KSB dostępne są
w biurze Instytutu i na stronie internetowej www.chib.pl. Bardzo liczymy na Waszą pomoc w rekrutacji. Liczba
miejsc ograniczona. Termin nadsyłania zgłoszeń (na formularzach udostępnianych przez Instytut – w biurze i na
www.chib.pl) upływa 15 czerwca.
Spodziewamy się, że w czerwcu około 30 osób ukończy Korespondencyjne Studia Biblijne. Tegoroczna graduacja
absolwentów Magisterskich Studiów Biblijnych i Uzupełniających Studiów Biblijnych odbędzie się już w końcu
kwietnia, jak zwykle w Międzynarodowym Instytucie TCM w Austrii, z którym współpracujemy. Jak zawsze, będzie
to wielkie, międzynarodowe święto absolwentów, ich rodzin i gości z kilkunastu krajów Europy, Azji i Afryki.

Nabór na Magisterskie Studia Biblijne i Uzupełniające Studia Biblijne TCMI odbywa się w trybie ciągłym. Polecamy i zapraszamy. Informacje na www.chib.pl.
Nasza służba wydawnicza zaowocowała kolejną książką – pierwszą częścią czteroczęściowej serii do studiowania
(i praktycznego zastosowania w swoim życiu) życia Jezusa Chrystusa pt. „Cały rok z Jezusem”, autorstwa Marka
E. Moore’a i Jona Weece’a. Tytuł pierwszej części: „Osoba Jezusa”. Druga część spotkań
z Jezusem („Moc Jezusa”) ukaże się jesienią, a trzecia i czwarta („Nauczanie Jezusa” i „Pasja
Jezusa”) w 2019 roku.
Ta mała książeczka, którą udostępniamy naszym Czytelnikom, jest podręcznikiem do indywidualnego, a zwłaszcza grupowego, studiowania życia Jezusa Chrystusa w oparciu o historie
przedstawione w czterech Ewangeliach. Stanowi też pierwszą część czteroczęściowej serii zaplanowanej tak, aby, studiując jeden rozdział tygodniowo, zapełnić cały kwartał jedną częścią,
a cały rok czterema. Pierwszą część umownie nazywamy „zimą”, a kolejne „wiosną”, „latem”
i „jesienią” – ponieważ w takiej kolejności studiowanie byłoby najbardziej owocne. Nie znaczy to jednak, że całego cyklu nie można rozpocząć o innej, dowolnej porze roku. Najważniejsze, by te „spotkania
z Jezusem” odbywały się systematycznie i konsekwentnie.
Mamy interesującą informację odnośnie książki „Biblijne korzenie Islamu” Victora Knovles’a.
Osoby pełniące funkcje pastorskie mogą otrzymać egzemplarz bezpłatny tej książki. Jest to
możliwe, ponieważ ktoś zasponsorował taką możliwość. Wystarczy napisać maila, podając adres do wysyłki. Możliwy jest też odbiór na miejscu w biurze ChIB. Liczba egzemplarzy bezpłatnych jest ograniczona i będzie rozdzielana na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
W maju, jak co roku, zapraszamy na rocznicową promocję naszych wydawnictw. W tym roku
będzie to promocja z okazji 34-lecia Instytutu. Szczegółowe informację są dostępne na naszej
stronie internetowej.
Dziękujemy za wpłacane ofiary/darowizny. 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.
Dziękujemy za dotychczasową współpracę i wspieranie Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego. Pamiętajcie o nas
w Waszych modlitwach.
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