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Drodzy Czytelnicy
W tym roku nawet lato było nieco inne niż zwykle – wciąż wisiało nad nami pytanie: „Czy już jesteśmy po pandemii, czy wciąż w trakcie, czy może dopiero przed?”. Tak czy inaczej, lato już za nami – przed nami jesień. Wraz
z jej nadejściem Chrześcijański Instytut Biblijny rozpoczyna też nowy sezon służby.
Ważną jesienną zmianą są nowe godziny otwarcia naszego biura (zob. ramka). Planujemy, że będą one obowiązywały do końca roku.

Od 1 września
biuro Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego czynne jest:
w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 9:00 do 15:00;
w środę od godz. 9:00 do 17:00.
Nasze biuro nie musi być otwarte długo każdego dnia, ponieważ w dużym stopniu pracujemy zdalnie, jednak dla
ewentualnej (czas pokaże) wygody naszych klientów w każdą środę jesteśmy „otwarci” aż do 17:00.
Tegoroczny sezon akademicki rozpoczynamy ze 154 studentami (ubiegły – 144), w tym z 72 nowo przyjętymi
(ubiegły – 45). Przed nami dobry czas wspólnej nauki.
Jak zwykle, największą grupą są uczestnicy Korespondencyjnych Studiów Biblijnych. Program w systemie korespondencyjnym prowadzimy już od 36 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 (Certyfikat) i Magisterskie Studia Biblijne.

Instytut TCMI rozwija się i poszerza zasięg działalności. Obecnie studiuje w nim ponad 1400 osób z ponad 40
krajów z całego świata. Instytut oferuje trzy poziomy studiów: Certyfikat, Master of Arts i Master of Divinity.
Wszystkie rodzaje studiów posiadają odpowiednią akredytację. Studia wyróżniają się głębokim zakorzenieniem
w Biblii, wysokim poziomem akademickim i praktycznym podejściem do nauczanych przedmiotów.
W tym roku, z powodu pandemii, studia odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym, co pozwala bez większych strat
realizować cały założony wcześniej program. W przyszłym roku kalendarzowym planowany jest powrót do wcześniejszego systemu tzw. hybrydowego (online + face to face) czyli częściowo zaocznie, a częściowo stacjonarnie.
W związku z tym bardzo polecamy Magisterskie Studia Biblijne, w których mogą uczestniczyć posiadacze licencjatu 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.

Osobom nie posiadającym licencjatu lub magisterium polecamy Uzupełniające Studia Biblijne TCMI. Studia
USB (Certyfikat) 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.
Nabór na wszystkie rodzaje studiów, oferowanych przez międzynarodowy instytut TCM, odbywa się w trybie
ciągłym.
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, serdecznie dziękujemy i prosimy o ciąg dalszy. Są pastorzy, absolwenci i studenci, na których pomoc możemy zawsze
liczyć – im dziękujemy szczególnie.
Także nasza służba wydawnicza wciąż jest aktywna. Ostatnio wydane książki to: „Kościół pierwszego wieku – historyczne, kulturowe i religijne tło powstania chrześcijańskiej wspólnoty”, Arthura G. Patzii oraz „Paweł Apostoł.
Życie i dzieło Żyda z Tarsu”, Bena Witheringtona III.
„Kościół pierwszego wieku – historyczne, kulturowe i religijne tło powstania chrześcijańskiej
wspólnoty”, Arthura G. Patzii to panoramiczne wprowadzenie do takiego Kościoła jaki istniał
w I wieku oraz podstawa do rozważań na temat tego jak powinien wyglądać w XXI wieku.
Kościół powstał w wyniku zdecydowanego działania Boga wewnątrz konkretnego ludu, Izraela,
ich historii oraz ich kontekstu historycznego. Najważniejszym punktem tego działania był Jezus – Jego służba, śmierć i zmartwychwstanie. Pojawiały się też jednak wyzwania, komplikacje
i konflikty oraz wybuchy braku zrozumienia, rozwój i wzrost. Chociaż główne wątki tej historii
pokazują niezwykłą jedność, gdy im się bliżej przyjrzeć, można zobaczyć żywą różnorodność
kultur, punktów widzenia i praktyk. Książka omawia tę historię, ocenia związane z nią kwestie
oraz określa kształt wczesnego rozwoju i wzrostu Kościoła, jego życia i praktyk oraz przywództwa i uwielbienia.
„Paweł Apostoł. Życie i dzieło Żyda z Tarsu” to unikalne dzieło znawcy tematu, Bena Witheringtona 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.
Tej jesieni ukaże się kolejna nowa książka, wydana przez nas. Będzie to: „Modlitwa – wołanie
o Jego Królestwo”, znanego nam już Stanley’a J. Grenza („Jak powinniśmy żyć”, 2018).
Przynoszenie naszych próśb i pragnień przed Boże oblicze zawsze było sednem modlitwy
chrześcijańskiej. Dlaczego jednak usilne błagania są tak ważne?
W tej książce Stanley Grenz, znany teolog, wskazuje, że to dzięki modlitwie błagalnej możemy
mieć udział w Bożych dziełach dokonywanych w historii ludzkości. Sednem takiej modlitwy,
jak przekonuje Grenz, jest wołanie do Boga o to, by na ten świat przyszło Jego Królestwo.
Autor analizuje kluczowe pytania, które zadaje sobie wielu chrześcijan: Co znaczy modlić się
„zgodnie z Bożą wolą”? Czy powinniśmy trwać w proszeniu Boga o zaspokojenie naszych potrzeb? Czy modlitwa
naprawdę ma wpływ na Boga? W procesie odpowiadania na te pytania Grenz udziela praktycznych wskazówek,
jak efektywnie się modlić, i stawia przed współczesnym Kościołem wyzwanie, by ponownie zrozumiał, co to znaczy być Kościołem, który się modli.
Przy okazji polecamy też wcześniej wydaną i cieszącą się dużym zainteresowaniem, książkę
„Szkoła modlitwy”, Andrew Murray’a. Jest ona też dobrym wprowadzeniem do książki Grenza i dlatego zachęcamy do przeczytania jej już teraz. Zakupiona w październiku kosztuje 25%
mniej.
W październiku tego roku ponawiamy (cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem) ubiegłoroczną promocję 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 „Kościół świadomy siebie”. Druga Trylogia to: „Przywództwo świadome celu”, K. Statona oraz „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 Bożym 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. Tegoroczna promocja jest jeszcze bardziej korzystna cenowo niż ubiegłoroczna. Więcej tutaj.
Aby móc lepiej zapoznać się z Korespondencyjnymi Studiami Biblijnymi niektóre podręczniki KSB są teraz ogólnodostępne. Umożliwi to lepsze (wstępne) zapoznanie się ze studiami,
oraz użycie ich dla własnych potrzeb, np. do studiowania w małych grupach. Więcej informacji tutaj.

Dziękujemy za wpłacane ofiary/darowizny. Zachęcamy też do zakupu naszych wydawnictw. Chrześcijańska książka nie tylko pozwala dobrze wykorzystać czas i nie tylko jest 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.
Wszystkie informacje o Instytucie znajdują się także na naszej stronie internetowej www.chib.pl. Poprzednie numery „Wiadomości” można znaleźć tutaj.
Pozostańcie więc z nami w tym nowym sezonie służby. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i wspieranie
Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego.
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