
Drodzy Czytelnicy,

Po lecie zostały już tylko miłe wspomnienia, przed nami jesień. Wraz z jej nadejściem Chrześcijański Instytut Bi-
blijny rozpoczyna też nowy sezon służby.

Tegoroczny sezon akademicki rozpoczynamy ze 144 studentami, w tym z 45 nowo przyjętymi. Przed nami dobry 
czas wspólnej nauki.

Jak zwykle, największą grupą są uczestnicy Korespondencyjnych Studiów Biblijnych. Program w systemie ko-
respondencyjnym prowadzimy już od 35 lat i wciąż jest tak samo popularny. Pomimo nieustającego napływu 
zgłoszeń, w tym roku zakończyliśmy już przyjęcia. Zainteresowanych informujemy, że kolejny nabór na KSB 
planowany jest na wiosnę 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. Studenci i absolwenci pracują w ponad 
45 krajach. Wykładowcy pochodzą z 12 krajów. W tym roku filie zostały otwarte w Albanii, Hiszpanii, Kenii  
i Sierra Leone. Po wcześniejszym 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 wydawnic-
twa. Szczególnie nową, cztero-
tomową serię, „Cały rok z Jezu-
sem”, Marka E. Moore’a i Jona 
Weece’a. Jest to seria czterech 
podręczników do grupowego 
i indywidualnego studiowania 
życia Jezusa w oparciu o czte-
ry Ewangelie: część pierwsza, 
„Osoba Jezusa”, część druga, 

„Moc Jezusa”, część trzecia, „Nauczanie Jezusa” i część czwarta, „Pasja Jezusa”. Każda część serii jest podręczni-
kiem do indywidualnego, a zwłaszcza grupowego, studiowania życia Jezusa Chrystusa w oparciu o historie przed-
stawione w czterech Ewangeliach.

Spodziewamy się, że w listopadzie ukaże się nasza nowa książka: „Paweł Apostoł. Życie  
i dzieło Żyda z Tarsu”. Unikalne dzieło znawcy tematu Bena Witheringtona wypełni dobrze 
lukę, która dotąd istniała na rynku wydawniczym. Książka dedykowana jest przede wszyst-
kim zaawansowanym czytelnikom – tym, którzy zawsze chcą wiedzieć więcej. 

Kim był apostoł Paweł? Dla niektórych jemu współczesnych był wytwórcą namiotów; dla 
innych był heretykiem, filozofem perypatetykiem lub apostołem, prorokiem, założycielem 
chrześcijaństwa i misjonarzem-bohaterem. Zrozumieć apostoła Pawła to zrozumieć lepiej nie 
tylko Stary i Nowy Testament, ale także zrozumieć lepiej istotę wczesnego Kościoła.

Październik to miesiąc naszej kolejnej promocji. Tym razem pod hasłem „Dwie Trylogie Plus”. Promocja składa 
się z 7 książek, których wspólnym tematem jest Kościół, a które (na określonych warunkach) można zakupić po 
korzystnych cenach promocyjnych. 

Pierwsza Trylogia to trzy książki Joe S. Ellisa: „Kościół świadomy celu”, „Kościół świadomy możliwości” i „Ko-
ściół świadomy siebie”. Druga Trylogia to: „Przywództwo świadome celu” K. Statona, „Służba świadoma celu” 
i „Zwiastowanie świadome celu” – obie (ojca i syna) R.C. i J.M. Shannonów. Przy zakupie obu Trylogii gratis 
książka LeRoya Lawsona „Kościół Nowego Testamentu – wtedy i teraz”.

Jednym z największych darów, jakie Kościół może dać światu, jest on sam. Kościół jest Bo-
żym wyborem. Sam Bóg zadecydował o istnieniu Kościoła. Wybrał go do szczególnej misji. 
Wyposażył i wysłał do służby. Zadaniem Kościoła jest wierność Bożemu powołaniu. Jak więc 
powinien wyglądać Kościół, aby był Kościołem według Bożego planu?

Promocja obowiązuje tylko w październiku. Więcej informacji tutaj.

A na koniec przypomina mi się, że w tym roku mija 40 lat mojej służby w Kościele. Wła-
śnie we wrześniu 1979 roku, czyli 40 lat temu, rozpocząłem pełnoetatową pracę w lokalnym 
zborze, zatrudniony formalnie jako katecheta. Wcześniej, w zasadzie już przez cały okres 
studiów, byłem zaangażowany w służbę jako woluntariusz. Tak się jakoś uskładało rok po roku i już jest 40. To 
nic magicznego, ale jak zwykle dobra okazja, aby jeszcze raz przypomnieć, że Bóg jest łaskawy i dobry. Dziękuję 
Bogu i wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tej drodze i wspierali.

Jeśli z tej okazji ktoś z Was zechce kupić jedną (lub więcej) z naszych książek, np. na sumę 40 zł (lub wielokrot-
ność), dla siebie lub (szczególnie) jako prezent dla kogoś, będzie miło.

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.

Michał Weremiejewicz 
Dyrektor Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego
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