
Drodzy Czytelnicy

Tegoroczna zima zrezygnowała z „zimy” i „wiosnę” mieliśmy przez całą zimę. A teraz już jest wiosna prawdziwa 
– kalendarzowa. 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.

Jak co roku o tej porze najważniejszą sprawą jest nowy nabór na Korespondencyjne Studia Biblijne. Jest to naj-
starszy i najbardziej popularny program szkoleniowy Instytutu. Jest bardzo ważny, ponieważ daje podstawowe 
wykształcenie biblijne tym wszystkim, którzy chcą bardziej zaangażować się w służbę Kościoła. Kurs ten prowa-
dzony jest od 36 lat i daje szczególną możliwość ukończenia studiów biblijnych metodą korespondencyjną w opar-
ciu 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.

Dlatego też jak co roku prosimy o Waszą pomoc w dotarciu do najbardziej odpowiednich kandydatów i przeka-
zanie im informacji oraz zachęty, aby zdecydowali się na te studia. Szczegółowe informacje o KSB dostępne są  
w biurze Instytutu i na stronie internetowej www.chib.pl.  Bardzo liczymy na Waszą pomoc w rekrutacji. Tegorocz-
ny nabór już rozpoczęty. Liczba miejsc ograniczona. Termin nadsyłania zgłoszeń (na formularzach udostępnianych 
przez Instytut – w biurze i na www.chib.pl) upływa 15 czerwca.

Spodziewamy się, że w czerwcu około 30 osób ukończy Korespondencyjne Studia Biblijne. Tegoroczna graduacja 
absolwentów Magisterskich Studiów Biblijnych i Uzupełniających Studiów Biblijnych odbędzie się wyjątkowo  
w sierpniu (a nie jak zwykle w maju). Uroczystość będzie miała miejsce jak zawsze w Międzynarodowym Instytu-
cie TCM w Austrii, z którym współpracujemy. Będzie to, jak co roku, wielkie, międzynarodowe święto absolwen-
tów, ich rodzin i gości z kilkunastu krajów Europy, Azji i Afryki. Pierwsza graduacja absolwentów amerykańskich 
odbyła się w grudniu w Indianapolis. Dyplomy ukończenia studiów otrzymało osiem osób.

W 2019 roku 56 osób z 20 krajów ukończyło studia TCMI. Zajęcia odbywają się w 20 krajach. W ubiegłym roku 
powstały trzy nowe tzw. „mentoring centres”, czyli ośrodki reprezentujące TCMI i miejsca odbywania się zajęć.  
W ciągu roku, we wszystkich krajach, odbyło się w sumie 111 sesji.

Misja TCM International rozpoczęła się wiele lat temu w Europie, następnie dotarła do Azji i Ameryki, a teraz 
najbardziej obiecującym kontynentem wydaje się być Afryka.

Nabór na Magisterskie Studia Biblijne i Uzupełniające Studia Biblijne TCMI (Certyfikat) odbywa się w trybie 
ciągłym. Polecamy i zapraszamy. Informacje na www.chib.pl.

Ostatnio wydane książki 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 Withering-
tona III. 

„Cały rok z Jezusem” to seria czte-
rech podręczników do grupowego 
i indywidualnego studiowania ży-
cia Jezusa (aby być lepszym Jego 
naśladowcą) w oparciu o cztery 
Ewangelie. Tytuły poszczegól-
nych części to: „Osoba Jezusa”, 
„Moc Jezusa”, „Nauczanie Jezu-
sa” i „Pasja Jezusa”. Każda część 
serii jest podręcznikiem do in-

dywidualnego, a zwłaszcza grupowego, studiowania życia Jezusa Chrystusa w oparciu o historie przedstawione  
w czterech Ewangeliach.

„Paweł Apostoł. Życie i dzieło Żyda z Tarsu” to unikalne dzieło znawcy tematu, Bena Wi-
theringtona 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 tym roku planujemy wydać kolejny duży podręcznik dla studentów MSB (dostępny także dla wszystkich zain-
teresowanych): „Kościół pierwszego wieku. Historyczne, kulturowe i religijne tło powstania wspólnoty chrześci-
jańskiej” Arthura G. Patzii (wydanie planowane na lato) oraz coś absolutnie dla wszystkich – tytuł tej książki to: 
„Modlitwa – wołanie o Jego Królestwo”, znanego nam już Stanley’a J. Grenza (wydanie planowane na jesień).

Z okazji tegorocznego Wielkiego Wydarzenia Wielkanocnego oferujemy 
specjalną kwietniową promocję obu tomów wyjątkowej książki: „Życie Je-
zusa Chrystusa. Chronologiczna historia na podstawie Ewangelii” Marka 
E. Moore’a. Jest to naprawdę wielkie (800 stron), wspaniałe dzieło, dlatego 
zachęcam bardzo do zakupu i do czytania/studiowania. Dotyczy to szcze-
gólnie bardziej zaawansowanych czytelników. Więcej informacji tutaj.

W maju, jak co roku, planujemy rocznicową („urodzinową”) promocję 
naszych wydawnictw. W tym roku będzie to promocja z okazji 36-lecia 
Instytutu. Szczegóły w załączniku.

Aby móc lepiej zapoznać się z Korespondencyjnymi Studiami Biblijnymi niektóre podręczniki KSB są teraz ogól-
nodostępne (dostępne dla wszystkich). 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. Zachęcam 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, 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. 

Tegoroczna wiosna, podobna do każdej innej w naszym Instytucie, jest 
też wiosną niepodobną do innych, że względu na to co w tym roku dzieje 
się wokół nas. W związku z tym mamy też specjalną propozycję. Dzięki 
ofiarodawcy, który chce pozostać anonimowy, mamy pewną ilość bez-
płatnych egzemplarzy dwóch książek, które możemy wysłać tym, którzy 
chcieliby jedną z nich (do wyboru) otrzymać. Są to: „Kryzys – Boża od-
powiedź. Jak odnaleźć nadzieję w niepewnych czasach” W. Pattersona  
i „Wysłuchaj głosu mojego. Psalmy lamentacyjne w służbie duszpaster-
skiej” S. Blanka.

Każda z książek jest odpowiednia do obecnej sytuacji tematycznie i jest takiego formatu, że mieści się w skrzynce 
pocztowej i nie trzeba odbierać przesyłki od kuriera lub na poczcie. 

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i wspieranie Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego. Pamiętajcie o nas 
w Waszych modlitwach. Bóg mówi: „Wzywaj mnie w dniu niedoli - wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!” (Ps 50,15).

Michał Weremiejewicz 
Dyrektor Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego
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Błogosławionych Świąt Wielkanocnych
życzy Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie

A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych… (1 Kor 15,20)

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego  
biuro Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego czynne jest w ograniczonym czasie i zakresie.

Od dn. 16.03.20 do odwołania biuro czynne jest 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00.

Przepraszamy i dziękujemy za zrozumienie.
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