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Drodzy Czytelnicy
„Nareszcie jest lato – znów są wakacje, urlopy i wszystkie letnie przyjemności”. Tak pisałem przed rokiem. A jak
w tym roku? Z czym kojarzy się (czy też będzie kojarzyć się) nam tegoroczne lato? Niektórzy „prorokują”, że po tej
pandemii „nic już nie będzie takim jak dotychczas”, inni, że „będzie jak zawsze”. Dla nas, wierzących chrześcijan,
najważniejszym jest to, że „Bóg jest na tronie” – On wszystko widzi, rozumie, wie, zna przyszłość i nic nie może
Go zaskoczyć ani przerosnąć. Wierzący chrześcijanie zawsze mają mocny punkt odniesienia, którym są sam Bóg
i Jego Słowo. „Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, mocniejszy jest Pan na wysokości” (Ps 93,4).

W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień)
biuro Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego
czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.
Pamiętając o tym pewnym fundamencie naszej wiary, możemy spokojnie wrócić do naszych spraw, które są też
(jak wierzymy) Jego sprawami – do służby Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego w Warszawie. Zwykle na przełomie czerwca i lipca najważniejsze są dla nas tzw. „graduacje” kończących studia oraz nabór nowych kandydatów.
Ten rok jest nieco inny.
Tegoroczna uroczystość „graduacji” w Międzynarodowym Instytucie TCM w Austrii była planowana nie w maju,
jak dotychczas, ale w sierpniu. Jednak ze względu na pandemię została odwołana. W tym roku nie będzie jej
w ogóle. Natomiast w roku przyszłym (2021) graduacja planowana jest w dwóch terminach: w maju i w sierpniu.
Powodem jest duża liczba absolwentów, którzy (wraz ze swoimi rodzinami i innymi gośćmi) nie są w stanie pomieścić się razem na dość ograniczonej przestrzeni kampusu. A więc na „graduację” w Austrii zapraszamy w maju
i w sierpniu przyszłego roku. W tym roku natomiast, zamiast fotografii absolwentów, przesyłamy zdjęcie uroczego
kampusu i życzenie: Do zobaczenia!

Nasza polska „graduacja” odbyła się jak zwykle w czerwcu. Ponieważ Korespondencyjne Studia Biblijne (jak
wskazuje nazwa) są korespondencyjne, okazały się też zupełnie wirusoodporne. Pomimo, że podczas nasilenia epidemii nasi studenci KSB i my sami pracowaliśmy głównie „z domu”, nie miało to większego wpływu na przebieg
tych studiów, co okazało się dodatkową (i nieprzewidzianą wcześniej) ich zaletą.
Tak więc w tym roku w naszym Instytucie w Warszawie 32 absolwentów reprezentujących 11 różnych środowisk
konfesyjnych ukończyło dwuletnie Korespondencyjne Studia Biblijne. Jest to dosyć duża grupa w porównaniu z 20
absolwentami w ubiegłym roku. Wszystkim reprezentowanym Kościołom dziękujemy za współpracę. Wszystkim
absolwentom gratulujemy i życzymy błogosławionego usługiwania zdobytą wiedzą.
Miejsce odchodzących studentów zajmują nowi. Nabór na Korespondencyjne Studia Biblijne w tym roku trwa/ł od
1 kwietnia do 30 czerwca.

Korespondencyjne Studia Biblijne są najstarszym i najbardziej popularnym programem szkoleniowym Instytutu.
Są bardzo ważne, ponieważ dają podstawowe wykształcenie biblijne tym wszystkim, którzy chcą bardziej zaangażować się w służbę Kościoła. Kurs ten prowadzony jest od 36 lat i daje szczególną możliwość ukończenia studiów
biblijnych metodą korespondencyjną (pocztą tradycyjną i elektroniczną) w oparciu o specjalnie przygotowane do
tego podręczniki. Dzięki niemu w ciągu 36 lat już ponad 2.500 osób otrzymało podstawowe wykształcenie biblijne
i przygotowanie do służby w Kościele. Dla wielu studia te stały się dobrym wstępem do służby i dalszego kształcenia się w tym kierunku.
Nabór na studia, prowadzone wspólnie z Instytutem TCMI, odbywa się w trybie ciągłym przez cały rok. Szczególnie polecamy Magisterskie Studia Biblijne, w których mogą uczestniczyć posiadacze licencjatów z teologii
i wszystkich innych kierunków studiów, a także Uzupełniające Studia Biblijne (Certyfikat), które nie wymagają posiadania studiów wyższych. 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. Jak zawsze, i tym razem jesteśmy wdzięczni za Waszą pomoc w naborze.

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.
Nasza służba wydawnicza także była aktywna. Ostatnio wydane książki to: „Kościół pierwszego wieku – historyczne, kulturowe i religijne tło powstania chrześcijańskiej wspólnoty”, Arthura G. Patzii, „Paweł Apostoł. Życie i dzieło
Żyda z Tarsu”, Bena Witheringtona III oraz „Cały rok z Jezusem”, autorstwa Marka E. Moore’a i Jona Weece’a.
„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.
„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 Jezusa”,
„Moc Jezusa”, „Nauczanie Jezusa” i „Pasja Jezusa”. Każda część
serii jest podręcznikiem do indywidualnego, a zwłaszcza grupowego, studiowania życia Jezusa Chrystusa w oparciu o historie przedstawione
w czterech Ewangeliach.
Z okazji wakacji po raz kolejny oferujemy promocję: Dobra Książka
na Wakacje (DKW). Promocja DKW jest wyjątkową okazję na nabycia po cenach promocyjnych całej serii (lub wybranych tytułów), którą
nazywamy „Wielkie tematy w małym formacie”. Zobacz więcej.
Pracujemy nad kolejnymi książkami. Już jesienią ukaże się „Modlitwa
– wołanie o Jego Królestwo”, znanego nam już Stanley’a J. Grenza
(„Jak powinniśmy żyć”, 2018). Planujemy też przewodnik do studiowania Księgi Objawienia pt. „Oni zwyciężyli go. Sens czytania księgi
objawienia” (tytuł oparty na Obj 12,11), Marka E. Moore’a.
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. Szczególnie teraz, gdy
możemy (lub nawet musimy) więcej czasu spędzać w domach, 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. Zapraszam do
systematycznego zaglądania. Dla osób, które nie mają dostępu do Internetu, w biurze Instytutu dostępne są informatory w tradycyjnej formie papierowej.
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