Wiadomości

Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego

wiosna 2021

Drodzy Czytelnicy
Tegoroczna wiosna, podobna do każdej innej w naszym Instytucie, jest też wiosną niepodobną do innych, ze względu na to co w tym roku dzieje się wokół nas. Tegoroczna zima przebiegała w cieniu pandemii i ograniczeń z nią
związanych. Podobnie zapowiada się nadchodząca wiosna.
Pomimo tego w Instytucie, jak zwykle, pierwszy kwartał nowego roku związany był, poza sprawami rutynowymi,
z pracą ze studentami i z przygotowywaniem nowych wydawnictw. Nowe godziny pracy naszego biura, ustalone
jeszcze we wrześniu, 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.
Jak co roku o tej porze najważniejszą sprawą jest nowy nabór na Korespondencyjne Studia Biblijne. Jest to najstarszy 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 prowadzony jest od 37 lat i daje szczególną możliwość ukończenia studiów biblijnych metodą korespondencyjną 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 kształcenia się w tym kierunku.

Dlatego też jak co roku prosimy o Waszą pomoc w dotarciu do najbardziej odpowiednich kandydatów i przekazanie 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. Liczba
miejsc ograniczona. Termin nadsyłania zgłoszeń (na formularzach udostępnianych przez Instytut – w biurze i na
www.chib.pl) upływa 15 czerwca.
Dyplom KSB, zgodnie z rozporządzeniem MEiN, upoważnia do nauczania religii i prowadzenia punktu katechetycznego. Więcej informacji tutaj.
Spodziewamy się, że w czerwcu ponad 20 osób ukończy Korespondencyjne Studia Biblijne. Tegoroczna graduacja absolwentów Magisterskich Studiów Biblijnych i Uzupełniających Studiów Biblijnych planowana była
w dwóch terminach: w maju i w sierpniu, jednak z powodu pandemii odbędzie się prawdopodobnie tylko w sierpniu. Uczestniczyć w niej będą tegoroczni i ubiegłoroczni absolwenci (z powodu pandemii w ubiegłym roku graduacja nie odbyła się). Uroczystość będzie miała miejsce jak zawsze w Międzynarodowym Instytucie TCM w Austrii,
z którym współpracujemy. Będzie to, jak co roku, wielkie, międzynarodowe święto absolwentów, ich rodzin i gości
z kilkunastu krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki.

W 2019 roku 56 osób z 20 krajów ukończyło studia TCMI. Zajęcia odbywały się w 20 krajach. Powstały trzy nowe
tzw. „mentoring centers”, czyli ośrodki reprezentujące TCMI i będące miejscami odbywania się zajęć. W ciągu
roku, we wszystkich krajach, odbyło się w sumie 111 sesji. W roku 2020 wszystkie zajęcia odbywały się zdalnie,
na co pozwala też, uzyskana wcześniej, akredytacja. 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.

Nasza służba wydawnicza zaowocowała wydaniem kolejnej książki. Jest to 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, 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). Tytuły poszczególnych części to: „Osoba Jezusa”, „Moc Jezusa”, „Nauczanie Jezusa” i „Pasja Jezusa”.
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?”.
Obecnie pracujemy nad książką „Oto Baranek Boży. Wykład Ewangelii Jana” – komentarzem do Ewangelii Jana,
autorstwa Lewisa A. Fostera (autora „Oto przychodzę wkrótce. Wykład Księgi Objawienia”, wydanej w roku
2015). Druk planujemy na początek tegorocznego lata.
Polecamy również wcześniej wydane książki na temat modlitwy: „Modlitwa. Wołanie o Jego Królestwo”, Stanley’a J. Grenza oraz „Szkoła modlitwy”, Andrew Murray’a.
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.
„Jak modlić się, aby modlitwa była skuteczna?” to pytanie wyrażające pragnienie każdego chrześcijanina. Jak modlić się, aby modlitwa zmieniała rzeczywistość – to odpowiedź zawarta w książce „Szkoła modlitwy”, napisanej
przez Andrew Murray’a ponad 100 lat temu, lecz wciąż świeżej i aktualnej.
Przypominamy też o dwóch książkach historycznych, wydanych w poprzednim roku. „Kościół pierwszego wieku – historyczne, kulturowe i religijne tło powstania chrześcijańskiej wspólnoty”, Arthura G. Patzii jest
panoramicznym wprowadzeniem do takiego Kościoła jaki istniał w I wieku, który jest też podstawą do rozważań na temat tego jak powinien wyglądać Kościół XXI wieku.
„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. Zrozumieć apostoła Pawła to zrozumieć
lepiej nie tylko Stary i Nowy Testament, ale także zrozumieć lepiej istotę wczesnego Kościoła.
Z okazji tegorocznego Wielkiego Wydarzenia Wielkanocnego oferujemy
specjalną kwietniową promocję obu tomów wyjątkowej książki: „Życie
Jezusa Chrystusa. Chronologiczna historia na podstawie Ewangelii” Marka E. Moore’a.
Jest to naprawdę wielkie (ponad 800 stron), wspaniałe dzieło, dlatego zachęcam bardzo do zakupu i do czytania/studiowania. Dotyczy to szczególnie bardziej zaawansowanych czytelników. Czas spędzony z Jezusem,
zawsze jest dobrą inwestycją. Więcej informacji tutaj.

Promocja ChIB 37
Z okazji 37 urodzin Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego, przypadających w maju,
jak co roku ogłaszamy specjalną promocję na wybrane wydawnictwa.
Zapraszamy.
Więcej informacji tutaj
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. 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.
Dziękujemy za dotychczasową współpracę i wspieranie Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego. Pamiętajcie o nas
w Waszych modlitwach. Psalmista wyznaje: „Gdy ogarnia mnie lęk, Tobie ufam – Bogu, którego Słowo tak sławię,
Bogu ufam! Nie boję się! (Ps 56,4-5).
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