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Drodzy Czytelnicy

Tegoroczne lato jest kolejnym (drugim już) latem „stanu wyjątkowego”, spowodowanego maleńkim złośliwym 
wirusem. Mały wirus zmienił życie wielkiej i dumnej „błękitnej planety” – i jeśli nawet nie wszystkich jej miesz-
kańców, to przynajmniej tego najbardziej dumnego jej rodzaju – człowieka. Dobra lekcja pokory. My, wierzący 
w Boga Stwórcę i Boga Zbawiciela wiemy, że jeszcze wiele niespodzianek może nawiedzić naszą planetę, zanim 
wszystko zostanie uzdrowione (odnowione) zupełnie. Jan apostoł Jezusa Chrystusa, napisał: „I widziałem nowe 
niebo i nową ziemię… I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię… Napisz to, gdyż słowa 
te są pewne i prawdziwe” (Obj 21,1.5). Tego nieba i tej ziemi wciąż oczekujemy.

Wiedząc, że losy świata i wszystkich nas są pod opieką Boga, który jest też naszym kochającym Ojcem, możemy 
spokojnie wrócić do spraw związanych ze służbą dla Niego. Jedną z tych służb jest też – jak wierzymy – służba 
Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego w Warszawie.

Zwykle na przełomie czerwca i lipca najważniejsze są dla nas tzw. „graduacje” kończących studia oraz nabór no-
wych kandydatów. To już kolejny rok, który jest nieco inny.

Tegoroczna uroczystość „graduacji” w Międzynarodowym Instytucie TCM w Austrii, ze względu na dużą liczbę 
absolwentów, była planowana dwukrotnie – w maju i w sierpniu. Jednak z powodu pandemii, „graduacja” majowa 
została odwołana, a decyzja odnośnie „graduacji” sierpniowej jeszcze nie została podjęta. Jest bardzo prawdopo-
dobne, że najbliższa „graduacja” (lub „graduacje”) odbędzie się dopiero w przyszłym roku. Dlatego, podobnie jak 
w ubiegłym roku, zamiast fotografii tegorocznych absolwentów, przesyłamy zdjęcie z „graduacji” historycznej 
(rok 2019) i obrazek uroczego campusu, wraz z życzeniem: Do zobaczenia!

Nasza polska „graduacja” odbyła się jak zwykle w czerwcu. Ponieważ Korespondencyjne Studia Biblijne (jak 
wskazuje nazwa) są korespondencyjne, okazują się też zupełnie wirusoodporne. Ponieważ podczas nasilenia epi-
demii nasi studenci KSB i my sami pracowaliśmy w dużym stopniu „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 25 absolwentów reprezentujących 6 różnych środowisk 
konfesyjnych ukończyło dwuletnie Korespondencyjne Studia Biblijne. Jest to grupa mniejsza niż w roku ubiegłym 
(32) i większa niż przed dwoma laty (20). 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 został 
przedłużony i trwa od 1 kwietnia do 10 lipca. Tak więc po udostępnieniu tych Wiadomości jest jeszcze czas dla 
spóźnialskich, aby mogli podjąć decyzję i złożyć aplikacje.

Korespondencyjne Studia Biblijne są najstarszym i najbardziej popularnym programem szkoleniowym Instytutu. 
Są bardzo ważne, ponieważ dają podstawowe wykształcenie biblijne tym wszystkim, którzy chcą bardziej zaanga-
żować się w służbę Kościoła. Kurs ten prowadzony jest od 37 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 37 lat już ponad 2500 osób otrzymało podstawowe wykształcenie biblijne 
i przygotowanie do służby w Kościele. Dla wielu studia te stały się dobrym wstępem do służby i dalszego kształ-
cenia się w tym kierunku.

Nabór na pozostałe studia 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 do-
wolnym 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, z którym współpracujemy, rozwija się i poszerza zasięg działalności. Obecnie studiuje w nim pra-
wie 1500 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 ostatnim czasie ze względu na pandemię studia odbywały się wyłącznie w systemie online. Akre-
dytacja, posiadana przez TCMI, pozwala na taką formę studiów.

Nasza służba wydawnicza także jest aktywna. Ostatnio (czerwiec) wydana książka to: „Oto 
Baranek Boży. Wykład Ewangelii Jana” Lewisa A. Fostera (autora „Oto przychodzę wkrótce. 
Wykład Księgi Objawienia”, wydanej przez nas w roku 2015). 

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. 

Polecamy również wcześniej wydane książki. „Jak pokonać smoka. Sens czytania Księgi Ob-
jawienia” 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 przesła-
nie powinno zmienić sposób, w jaki żyję?” lub inaczej: „Jak chrześcijanin 
powinien żyć w świecie, który jest tak wypaczony jak nasz?” 

Autor znany nam jest już z dwutomowego „Życia Jezusa Chrystusa”, 
wydanego w latach 2016-17, oraz serii „Cały rok z Jezusem” – czterech 
podręczników do grupowego i indywidualnego studiowania życia Jezusa  
w oparciu o cztery Ewangelie (wydanych w latach 2018-19).

Dobrym wprowadzeniem w Księgę Objawienia jest też „Księga Objawie-
nia. Jak ją czytać dzisiaj” Algera M. Fitcha, wydana przez nas w roku 
2013. Ostatnia księga Nowego Testamentu pokazuje jasno, że wypełniając swoją misję, Kościół będzie musiał 
zmierzyć się z ostrymi konfliktami i wielkim cierpieniem, ale jego zwycięstwo jest pewne.

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. 

„Kościół pierwszego wieku – historyczne, kulturowe i religijne tło po-
wstania 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.

Na czas lata oferujemy trzy atrakcyjne promocje: w lipcu promocję 
„Dobra książka na wakacje”, w sierpniu „W Jego służbie”, a we wrze-
śniu „Biblia dla odważnych”.

Promocja „Dobra książka na wakacje” jest wyjątkową okazją na na-
bycia po cenach promocyjnych całej serii wszystkich 10 tytułów (lub 
wybranych tytułów), którą nazywamy „Wielkie tematy w małym for-
macie”. Pamiętajmy też o wakacyjnym prezencie dla innych – też po-
trzebują dobrych książek. Zobacz więcej.

Promocja „W Jego służbie” to czteroczęściowa seria dedykowaną pastorom i starszym zboru. Tytuły poszcze-
gólnych części to: „Odpowiedz na 
Jego powołanie”, „Odzwierciedlaj 
Jego charakter”, „Prowadź Jego 
Kościół” i „Ciesz się Jego ludem”. 
Wszystkie autorstwa Jima Estepa, 
Davida Roadcupa i Gary’ego John-
sona. Ponieważ zrobiliśmy do-
druk pierwszego tomu, teraz zno-
wu można zakupić cały komplet.  
Zobacz więcej.

Promocja „Biblia dla odważnych” dotyczy obszernych i zaawansowanych podręczników, omawiających systema-
tycznie i dogłębnie zarówno Stary jak i Nowy Testament. Promocja obejmuje: „Wstęp do Starego Testamentu” (tom 
I i II) Marka J. Mangano, „Wstęp do Nowego Testamentu” Davida A. Finsey’a, oraz „Teologię Starego Testamen-
tu” i „Teologię Nowego Testamentu”, obie autorstwa Roya B. Zucka. W sumie ponad 2000 stron tekstu i zawartej  
w nim wiedzy. Wszystko to dla tych, którzy są odważni i są gotowi, by zawsze wiedzieć więcej. Zobacz więcej.

Pracujemy nad kolejnymi książkami. Obecnie pracujemy nad „Historią czasów Nowego Testamentu” Johna  
W. Wade’a. Druk planujemy na początku przyszłego roku. 

Zachęcamy też do zakupu naszych wydawnictw. Szczególnie teraz, gdy możemy więcej czasu spędzać w domach, 
chrześcijańska książka nie tylko pozwala dobrze wykorzystać czas i nie tylko jest dobrym prezentem, który może-
my podarować bliskiej osobie, ale także sposobem dzielenia się ewangelią z innymi. Ponadto każdy zakupiony eg-
zemplarz nie tylko przynosi korzyść czytelnikowi, ale także „uwalnia” włożone w niego finanse, które umożliwią 
wydanie nowych tytułów. Dziękujemy też za wpłacane ofiary/darowizny. 

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 infor-
matory w tradycyjnej formie papierowej.

Michał Weremiejewicz
Dyrektor Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego

Wiadomości 
Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego                                    lato 2021

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.
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