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Drodzy Czytelnicy
Mija kolejny rok pracy Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego.
Dzięki Bożej łasce jest to już 34 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 67 nowych studentów. W tym roku 30 absolwentów zakończyło studia. We wszystkich formach szkolenia
prowadzonych przez Instytut uczestniczyło w tym roku w sumie 179 osób.

Wydaliśmy też nowe książki. Są to: „Jak powinniśmy żyć. Podstawy etyki chrześcijańskiej” Stanley’a J. Grenza
oraz trzy części (czteroczęściowej) serii „Cały rok z Jezusem”: „Osoba Jezusa”, „Moc Jezusa” i „Nauczanie Jezusa”, autorstwa Marka E. Moore’a i Jona Weece’a.
„Cały rok z Jezusem”, to seria czterech podręczników do grupowego i indywidualnego studiowania życia Jezusa
(aby być lepszym Jego naśladowcą) 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, „Nauczanie Jezusa”, w grudniu.
Czwarta (ostatnia) część, „Pasja Jezusa”, ukaże się wiosną
przyszłego roku. Każda część
serii jest podręcznikiem do
indywidualnego, a zwłaszcza
grupowego, studiowania życia
Jezusa Chrystusa w oparciu
o historie przedstawione w
czterech Ewangeliach.
Kolejne części tej serii nazywamy też kolejnymi porami roku („zimą”, „wiosną”, „latem” i „jesienią”), ponieważ
w takiej kolejności (rozpoczynając od nowego roku) studiowanie byłoby najbardziej owocne. Dlatego też teraz,
wraz z rozpoczęciem nowego roku, jest dobra okazja do rozpoczęcia cotygodniowych spotkań z Jezusem, rozpoczynając od części pierwszej, czyli „Osoby Jezusa”. Nie znaczy to jednak, że całego cyklu nie można rozpocząć o innej, dowolnej porze roku.
Najważniejsze jest to, by te „spotkania z Jezusem” odbywały się systematycznie i konsekwentnie.
Polecam też wydane wcześniej, obszerne (800 stron), dwutomowe wydanie „Życia Jezusa Chrystusa”, opracowane chronologicznie na podstawie czterech Ewangelii, autorstwa Marka E. Moore’a. Jest to naprawdę wielkie, wspaniałe dzieło, dlatego zachęcam bardzo do zakupu
i do czytania/studiowania. Dotyczy to szczególnie bardziej zaawansowanych czytelników.
W związku z odejściem do wieczności naszej wspaniałej Autorki, Adeli Bajko, umożliwiamy bezpłatne korzystanie (do użytku własnego/niekomercyjnego) z wersji elektronicznej jej książki: „Pod
osłoną Najwyższego. Wspomnienia”. Książkę (oraz
wspomnienia Niny Hury, opublikowane w Słowie
i Życiu nr 3/2018 i udostępnione za zgodą wydawcy), można pobrać w formacie pdf na naszej stronie.
Polecam też ostatnie egzemplarze poezji Adeli Bajko: „Przez życie idąc. Wiersze zebrane”.
W przyszłym roku planujemy wydać kolejny duży podręcznik dla studentów MSB: „Paweł Apostoł. Życie i dzieło
Saula z Tarsu” autorstwa Bena Witheringtona III oraz przewodnik do studiowania Księgi Objawienia: „Oni zwyciężyli go” (tytuł oparty na Obj 12,11) Marka E. Moore’a.
Najbliższy nabór na Korespondencyjne Studia Biblijne planujemy, 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-TCM – uproszczoną wersję studiów
magisterskich TCM.

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.
Podobnie jak w ubiegłym, także i w tym roku, proponujemy specjalną Promocję „18/19” na wybrane książki z 18%
zniżką w grudniu i 19% zniżką w styczniu.
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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