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Drodzy Czytelnicy
Po lecie zostały już tylko miłe wspomnienia, przed nami jesień – przypominają nam o tym nie tylko kartki w kalendarzu, ale i widoki (i temperatura) za oknem. Wraz z jej nadejściem Chrześcijański Instytut Biblijny rozpoczyna
też nowy sezon służby.
Nowe godziny pracy naszego biura, ustalone jeszcze w ubiegłym roku, okazały się najlepsze, dlatego przyjmujemy
je na stałe (zobacz ramkę poniżej). Jeśli zmiany będą konieczne, będziemy informować.

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.
Zapraszamy.
Tegoroczny sezon akademicki rozpoczynamy ze 144 studentami (ubiegły – 154), w tym z 35 nowo przyjętymi
(ubiegły – 72). Przed nami dobry czas wspólnej nauki.
Jak zwykle, największą grupą są uczestnicy Korespondencyjnych Studiów Biblijnych. Program w systemie korespondencyjnym prowadzimy już od 37 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.
Jest już roboczy program studiów na 2022 – zarówno sesji austriackich jak i krajowych. Sesje polskojęzyczne będą
liczniejsze niż w tym roku i bardziej atrakcyjne. Program będzie udostępniony wkrótce wszystkim zainteresowanym.
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. Naszą najnowszą książką, wydaną tej
jesieni, będzie: „Historia czasów Nowego Testamentu”, Johna W. Wade’a. Druk tej książki
planujemy w październiku.
Nowy Testament jest mozaiką różnorodnych wątków i tematów. W tej książce, opartej na
relacji kronikarza Łukasza, możemy zobaczyć chronologiczny ciąg Nowego Testamentu –
zarówno Ewangelii, Dziejów Apostolskich, jak i listów, a także powiązane z tym ciągiem
historycznym, wątki teologiczne.
Historia ta rozgrywa się na szerokiej scenie imperium rzymskiego I wieku. Zaczyna się
w Jerozolimie, przesuwa się najpierw do Judei i Samarii, potem do Syrii i Azji Mniejszej, do
Macedonii i Grecji, a w końcu do samego Rzymu.
Polecamy również wcześniej wydane książki. „Oto Baranek Boży. Wykład Ewangelii Jana”, Lewisa A. Fostera, nie tylko pomaga w lepszym
zrozumieniu tej Ewangelii, ale dostarcza też wielu cennych wskazówek
dla codziennego życia.
Celem tej książki jest skupić się na tych tematach, które są ważne dla jej
autora, Jana, oraz podkreślić główne prawdy, które stara się on przekazać
swoim czytelnikom – zarówno tym pierwszym, jak i tym żyjącym dzisiaj. Poprzez to książka ta pomoże dostrzec w jaki sposób głębia ostrości
Ewangelii Jana nie tylko łączy to, co fizyczne, z tym, co duchowe, ale też
jak sięga z I wieku do każdego kolejnego pokolenia, wliczając w to również nasze.
Dobrym uzupełnieniem tej książki jest inna książka tego samego autora: „Oto przychodzę wkrótce. Wykład Księgi
Objawienia”, wydana przez nas w roku 2015.
Inna wcześniej wydana książka „Jak pokonać smoka. Sens czytania Księgi Objawienia”, Marka E. Moore’a jest podręcznikiem do samodzielnego
i grupowego studiowania Księgi Objawienia. Książka ta nie jest komentarzem w utartym tego słowa znaczeniu – jej zamiarem nie jest objaśnianie
każdego wersetu. Jej celem jest raczej to, by zadać sobie pytanie: „Jak to
przesłanie powinno zmienić sposób, w jaki żyję?” lub inaczej: „Jak chrześcijanin powinien żyć w świecie, który jest tak wypaczony jak nasz?”
Natomiast w książce „Modlitwa. Wołanie o Jego Królestwo” 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”? Szukając odpowiedzi 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.
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. Tegoroczna promocja jest jeszcze
bardziej korzystna cenowo niż ubiegłoroczna. Więcej tutaj.

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?
Tegoroczna promocja listopadowa jest promocją
o nazwie „Druga strona życia” i składa się z kompletu trzech książek (razem ponad 1000 str. wartościowego tekstu), których treścią jest refleksja nad
życiem: teraźniejszym i przyszłym – tym doczesnym
i wiecznym po śmierci. Więcej tutaj.
Jaki jest sens cierpienia? Czy wiara w Boga ma sens,
jeśli wierzący też cierpią? Że zły, bezbożny cierpi,
wydaje się to oczywiste. Że dobrzy wierzący ludzie
są błogosławieni przez Boga, to też jest łatwe do zrozumienia. Ale jeśli cierpi wierzący? Trudno jest zrozumieć
zarówno powód, jak i sens tego cierpienia.
Jak zadziwiająco mało wiemy o miejscu, w którym spędzimy naszą wieczność. Co nas czeka po tym życiu? Jak
wygląda miejsce, które będzie naszym wiecznym domem? Gdzie tak naprawdę się znajdziemy i czy na pewno
właśnie tam? Co mówi o tym Biblia? Pytanie o to, co nastąpi po tym życiu, zadaje każdy.
Jak zwykle, już od wielu lat, w grudniu proponujemy „Promocję 21/22”. Więcej tutaj.
We wrześniu świętowaliśmy miły jubileusz. Emanuel Weremiejewicz
– nasz instytutowy kolega (kierownik MSB, tłumacz, specjalista ds. IT
i wiele innych) – przepracował z nami już 10 lat. Jesteśmy wdzięczni
Bogu i koledze za minione, dobre lata i życzymy kolejnych, wspaniałych lat wspólnej pracy.
Dziękujemy za wpłacane ofiary/darowizny. Każda złotówka jest dla nas
ważna. Szczególnie wdzięczni jesteśmy tym, którzy wspierają nas regularnie, nawet małymi kwotami.
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.
Michał Weremiejewicz
Dyrektor Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego
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