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Drodzy Czytelnicy
Tegoroczna zima minęła szybko i już mamy wiosnę. Widzimy ją nie tylko w kalendarzu, ale także za oknem – jeśli
nie w pełni jeszcze, to przynajmniej pierwsze jej objawy.
W Instytucie pierwszy kwartał nowego roku związany był, poza sprawami rutynowymi, z pracą ze studentami
i z przygotowywaniem nowych wydawnictw.
Spodziewamy się, że w czerwcu około 20 osób ukończy Korespondencyjne Studia Biblijne. Tegoroczna graduacja
absolwentów Magisterskich Studiów Biblijnych i Uzupełniających Studiów Biblijnych odbędzie się już na początku maja, 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.

Decyzja odnośnie tegorocznego naboru na Korespondencyjne Studia Biblijne będzie znana w końcu maja i będzie
podana na naszej stronie internetowej, jak też wysłana wszystkim, którzy są na naszej liście adresowej.
Nasza służba wydawnicza zaowocowała kolejną książką – ostatnią 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 czwartej części to: „Pasja Jezusa”. Pierwsze trzy części spotkań z Jezusem („Osoba Jezusa”, „Moc Jezusa” i „Nauczanie Jezusa”) ukazały się w 2018 roku i wciąż są do nabycia.
Te niewielkie książeczki, które
udostępniamy naszym Czytelnikom, są podręcznikami do
indywidualnego, a zwłaszcza
grupowego, studiowania życia
Jezusa Chrystusa w oparciu o
historie przedstawione w czterech Ewangeliach. Stanowią
też kolejne części 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.
Z okazji tegorocznego Wydarzenia Wielkanocnego oferujemy specjalną kwietniową promocję na zakup całego
kompletu czterech części serii „Cały rok z Jezusem”. Więcej informacji tutaj.
Polecam też wydane wcześniej, obszerne (ponad 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 oraz wnikliwego
studiowania. Ksiązki te szczególnie polecane są bardziej zaawansowanym czytelnikom.
Początkującym czytelnikom polecam inną, wcześniej wydaną i wciąż jeszcze dostępną książkę, „Czego nauczał Jezus?”, George’a Aldera. Jest to bardzo przystępna prezentacja 13 wybranych tematów Biblii w nauczaniu Teologa Wszechczasów.
W maju, jak co roku, planujemy rocznicową promocję naszych wydawnictw. W tym roku będzie to promocja
z okazji 35-lecia Instytutu. Szczegóły tutaj.
W najbliższym czasie planujemy wydać kolejny duży podręcznik dla studentów MSB: „Paweł Apostoł. Życie
i dzieło Saula z Tarsu” autorstwa Bena Witheringtona III oraz przewodnik do codziennego studiowania Księgi
Objawienia: „Oni zwyciężyli go” (tytuł oparty na Obj 12,11) Marka E. Moore’a.
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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