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Drodzy Czytelnicy

Mija kolejny rok pracy Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego.

Dzięki Bożej łasce jest to już 37 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 utrudnio-
na, ponieważ oparta jest na bezpośrednich kontaktach. Wciąż modlimy się też o tych, którzy chorowali lub chorują. 

Pomimo wszystko mijający rok był dobrym rokiem. Dobry Bóg błogosławił nam łaskawie. Kontynuowaliśmy 
wszystkie studia, które są w naszym programie. Tegoroczny nabór to 35 nowych studentów. W tym roku 25 ab-
solwentów zakończyło studia, pomimo, że z powodu pandemii graduacja MSB w Austrii została odwołana. We 
wszystkich formach szkolenia prowadzonych przez Instytut uczestniczyło w tym roku w sumie 178 osób. (Poniżej 
archiwalna fotografia z ośrodka TCM w Austrii).

Wydaliśmy też nowe książki. Ostatnio wydaną jest: „Historia czasów Nowego Testamentu”, Johna W. Wade’a. 

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.

Wcześniej w tym roku wydaliśmy książkę „Oto Baranek Boży. Wykład 
Ewangelii Jana”, Lewisa A. Fostera. 

Celem tej książki, omawiającej Ewangelię Jana, jest skupienie się na tych tematach, które są 
ważne dla jej autora, Jana, oraz podkreślenie głównych prawd, które stara się on przekazać 
swoim czytelnikom – zarówno tym pierwszym, jak i tym żyjącym dzisiaj. 

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 pierwszego wieku do każdego kolejnego 
pokolenia, wliczając w to również nasze. 

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?”

Już w pierwszej połowie przyszłego roku planujemy wydać podręcznik do samodzielnego 
oraz grupowego studiowania i uczenia się modlitwy pt. „Przed Jego tronem. Elementarz mo-
dlitwy chrześcijańskiej” Dona DeWelt. Pracujemy też nad książką „Zaproszenie do podróży. 
Droga formacji duchowej” M. Roberta Mulhollanda. 

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 Między-
narodowym Instytutem TCM w Austrii, oraz Uzupełniające Studia Biblijne-TCM – uproszczoną wersję studiów 
magisterskich TCM. W przypadku studiów TCM jest możliwość uczestnictwa w jednym kursie / sesji „na próbę”.

Aby móc lepiej zapoznać się z Korespondencyjnymi Studiami Biblijnymi niektóre podręczniki KSB są teraz ogól-
nodostępne. 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 mo-
żemy 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 umożli-
wią wydanie nowych tytułów. 

Podobnie jak w ubiegłym, także i w tym roku, proponujemy specjalną Promocję „21/22” na wybrane książki z 21% 
zniżką w grudniu i 22% zniżką w styczniu. Więcej informacji tutaj. 

Kolejna promocja, „Naturalny Rozwój Kościoła”, planowana jest na luty. Więcej informacji tutaj. 

Christian Schwartz, niemiecki ba-
dacz kościołów, swoją pięknie ujętą 
koncepcją naturalnego rozwoju ko-
ścioła dołącza do grona autorytetów 
wskazujących na związki, jakie za-
chodzą między kondycją kościoła  
a jego liczebnym wzrostem. 

Prawidłowy wzrost ma miejsce 
tam, gdzie organizm jest zdrowy. 

Im kościoły są zdrowsze, tym silniejsze jest ich oddziaływanie, a w konsekwencji tym większy wzrost. Kościół Je-
zusa Chrystusa, jako żywy organizm, zawiera naturalny mechanizm wzrostowy. Rozwój jest jego naturalną cechą 
i funkcją.

Książka „Naturalny rozwój kościoła” (i podręczniki uzupełniające) powstała w oparciu o międzynarodowe bada-
nia, przeprowadzone na szeroką skalę. Przebadano 1000 kościołów z 32 krajów leżących na sześciu kontynentach.

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.

„Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. W nim bowiem raduje się serce nasze, bo za-
ufaliśmy jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska twoja, Panie, ponieważ w tobie mamy nadzieję!”  
(Ps 33,20-21).

Michał Weremiejewicz
Dyrektor Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego

Wiadomości 
Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego                                    zima 2021/2022

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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