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Drodzy Czytelnicy
Mija kolejny rok pracy Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego.
Dzięki Bożej łasce jest to już 36 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.
Tak jak cały świat, tak i my w tym roku żyliśmy w cieniu koronawirusa. Jednakże w przypadku naszej służby nie
miało to decydującego znaczenia, ponieważ już wcześniej nasze programy edukacyjne przestawiliśmy na pracę
zdalną – podobnie też nasza służbę wydawniczą. Współczujemy i modlimy się o tych, których służba jest utrudniona, ponieważ oparta jest na bezpośrednich kontaktach. Modlimy się też o tych, którzy chorowali lub chorują.
Ja sam w październiku w środku nocy zostałem nagle zabrany do szpitala na oddział ratunkowy, gdzie spędziłem
kilka dni pod kroplówką – dlatego trochę wiem, jak to jest.

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.

Pomimo wszystko mijający rok był dobrym rokiem. Dobry Bóg błogosławił nam łaskawie. Kontynuowaliśmy
wszystkie studia, które są w naszym programie. Tegoroczny nabór to 72 nowych studentów. W tym roku 32 absolwentów zakończyło studia, pomimo, że z powodu pandemii graduacja MSB w Austrii została odwołana. We
wszystkich formach szkolenia prowadzonych przez nasz Instytut uczestniczyło w tym roku w sumie 186 osób.
Poniżej fotografie studentów z Afryki, gdzie w tym roku służba TCMI rozwijała się najowocniej – Afryka to kontynent wielkich problemów i wielkich możliwości dla Boga.

Wydaliśmy też nowe książki. Ostatnio wydaną jest: „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.
Wcześniej w tym roku wydaliśmy „Kościół pierwszego wieku – historyczne, kulturowe i religijne tło powstania chrześcijańskiej wspólnoty”, Arthura G. Patzii. Jest 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.
Wydaliśmy też: „Paweł Apostoł. Życie i dzieło Żyda z Tarsu”. Jest 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.
Już na początku przyszłego roku planujemy wydać podręcznik do samodzielnego i grupowego studiowania Księgi
Objawienia pt. „Jak pokonać smoka. Sens czytania Księgi Objawienia”. Autorem jest Mark E. Moore, znany nam
już z dwutomowego „Życia Jezusa Chrystusa”, wydanego w latach 2016-17. Pracujemy też nad komentarzem
do Ewangelii Jana, autorstwa Lewisa A. Fostera (autora „Oto przychodzę wkrótce. Wykład Księgi Objawienia”,
2015).
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 Międzynarodowym Instytutem TCM w Austrii, oraz Uzupełniające Studia Biblijne-TCM – uproszczoną wersję studiów
magisterskich TCM.

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.
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.
Podobnie jak w ubiegłym, także i w tym roku, proponujemy specjalną Promocję „20/21” na wybrane książki z 20%
zniżką w grudniu i 21% zniżką w styczniu.

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 tutaj.
Wszystkim Kościołom, lokalnym zborom oraz indywidualnym osobom dziękujemy za tegoroczną współpracę
i okazywane wsparcie. Zapraszamy do współpracy w kolejnym roku wspólnej służby naszemu Bogu.
„Jakże cenna jest łaska twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł twoich. (...) Bo u ciebie jest źródło
życia, w światłości twojej oglądamy światłość.” (Ps 36,8.10)
Michał Weremiejewicz
Dyrektor Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego

Chrześcijański Instytut Biblijny
ul. Puławska 114/8; 02-620 Warszawa
tel.: 22 646 82 28; e-mail: biuro@chib.pl
www.chib.pl

