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Drodzy Czytelnicy,

Mija kolejny rok pracy Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego.

Dzięki Bożej łasce jest to już 35 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 45 nowych studentów. W tym roku 24 absolwentów zakończyło studia. We wszystkich formach szkolenia 
prowadzonych przez Instytut uczestniczyło w tym roku prawie 200 osób. 

Wydaliśmy też nowe książki. Są to: „Pasja Jezusa” czwarta (ostatnia) część (czteroczęściowej) serii „Cały rok  
z Jezusem”, autorstwa Marka E. Moore’a i Jona Weece’a oraz „Paweł Apostoł. Życie i dzieło Żyda z Tarsu”, Bena 
Witheringtona III.

„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. Tytuły poszczególnych części to: „Osoba Je-
zusa”, „Moc Jezusa”, „Nauczanie Jezusa” i „Pasja Jezusa”. Każda część serii jest podręcznikiem do indywidual-
nego, a zwłaszcza grupowego, studiowania życia Jezusa Chrystusa w oparciu o historie przedstawione w czterech 
Ewangeliach.

Kolejne części tej serii nazywa-
my też kolejnymi porami roku 
(„zimą”, „wiosną”, „latem”  
i „jesienią”), ponieważ w takiej 
kolejności (rozpoczynając od 
nowego roku) studiowanie by-
łoby najbardziej owocne. Dla-
tego też teraz, wraz z rozpoczę-
ciem nowego roku, jest dobra 
okazja do rozpoczęcia cotygo-

dniowych 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.

„Paweł Apostoł. Życie i dzieło Żyda z Tarsu” to unikalne dzieło znawcy tematu Bena Withe-
ringtona III. Książka ta wypełni dobrze lukę, która dotąd istniała na rynku wydawniczym,  
a dedykowana jest przede wszystkim 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.

W przyszłym roku planujemy wydać kolejny duży podręcznik dla studentów MSB (dostępny także dla wszystkich 
zainteresowanych): „Kościół pierwszego wieku. Historyczne, kulturowe i religijne tło powstania wspólnoty chrze-
ścijańskiej” Arthura G. Patzii oraz coś absolutnie dla wszystkich – tytuł tej książki to: „Modlitwa – wołanie o Jego 
Królestwo”, znanego nam już Stanley’a J. Grenza.

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 Między-
narodowym 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 mo-
żemy 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 umożli-
wią wydanie nowych tytułów. 

Podobnie jak w ubiegłym, także i w tym roku, proponujemy specjalną Promocję „19/20” na wybrane książki z 19% 
zniżką w grudniu i 20% 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.

Michał Weremiejewicz 
Dyrektor Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego
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