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Wiadomości 
Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego                                    jesień 2022

Biuro Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego czynne jest 
od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 15:00.

Zapraszamy.

Drodzy Czytelnicy

Czas minionego lata byłby wspaniały, gdyby nie tragiczne wiadomości zza wschodniej granicy. Modlimy się  
o pokój dla cierpiącej Ukrainy i opamiętanie dla rosyjskich oprawców. Modlimy się o Bożą łaskę i sprawiedliwość. 
„Gdyż [Bóg] idzie, aby sądzić ziemię! On osądzi świat sprawiedliwie, w swojej wierności osądzi ludy” (Ps 96,13).

W Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym, wraz z nadejściem jesieni, rozpoczynamy nowy sezon służby. 

Ponieważ coraz więcej osób kontaktuje się z nami przez Internet, od 1 września zostały zmienione godziny pracy 
naszego biura. 

Tegoroczny sezon akademicki rozpoczynamy ze 121 studentami (ubiegły – 144), w tym z 29 nowo przyjętymi 
(ubiegły – 35). Przed nami dobry czas wspólnej nauki. 

Jak zwykle, największą grupą są uczestnicy Korespondencyjnych Studiów Biblijnych. Program w systemie kore-
spondencyjnym prowadzimy już od 38 lat i wciąż jest tak samo popularny. W tym roku zakończyliśmy już przyję-
cia. 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 (Certy-
fikat) i Magisterskie Studia Biblijne. 

Instytut TCMI rozwija się i poszerza zasięg działalności. Szczególnie obiecujący jest kontynent afrykański i tzw. 
subkontynent – Indie, drugi najbardziej zaludniony kraj świata. W Instytucie studiuje obecnie ponad 1400 osób  
z ponad 40 krajów z całego świata. Oferuje on trzy poziomy studiów: Certyfikat, Master of Arts i Master of Divini-
ty. 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 i wojny, studia odbywają się także w trybie zdalnym, co pozwala bez większych 
strat realizować cały założony wcześniej program. W przyszłym roku kalendarzowym planowany jest pełen po-
wrót do wcześniejszego systemu tzw. hybrydowego (online + face to face) czyli częściowo zaocznie, a częściowo 
stacjonarnie. 

Jest już roboczy program studiów na rok 2023 – zarówno sesji austriackich jak i krajowych. Program będzie udo-
stępniony wkrótce wszystkim zainteresowanym. 

W związku z tym bardzo polecamy Magisterskie Studia Biblijne, w których mogą uczestniczyć posiadacze licen-
cjatu 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 do-
wolnym 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, ser-
decznie 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 publikacją, wydaną tego lata, jest: „Podróż 
do głębi. Duchowe odkrywanie swojego prawdziwego »ja«”, M. Roberta Mulhollanda, autora poprzednio przez 
nas wydanej książki pt. „Zaproszenie do podróży. Droga formacji duchowej”. Nowo wydana książka jest kontynu-
acją tematyki książki wydanej wcześniej. Obie należą do popularnego obecnie nurtu formacji duchowej.

Formacja duchowa jest jednym z największych ruchów naszego wie-
ku. Jest chrześcijańską odpowiedzią na wszelkiego rodzaju duchowość, 
która stała się częścią krajobrazu naszej zindywidualizowanej kultury. 
Formacja duchowa to proces bycia formowanym na obraz Chrystusa ze 
względu na innych. 

Obie te książki pokazują, że duchowość powinna być rozumiana jako po-
dróż, droga do pełni duchowej. Pomaga chrześcijanom, początkującym 
i doświadczonym, zrozumieć, że nie stajemy się podobni do Chrystusa 
natychmiastowo, lecz stopniowo. 

Autor dokonuje też przeglądu klasycznych dyscyplin chrześcijańskich i pokazuje jak ważne jest podjęcie podróży 
duchowej – podróży razem z innymi, a także ze względu na innych.

Gdy podróżujemy dalej w pielgrzymce chrześcijańskiej, zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że życie chrze-
ścijańskie jest czymś więcej niż tylko odtworzeniem konkretnych dyscyplin lub praktyk duchowych. Zaczynamy 
rozumieć, że u podstaw wiary chrześcijańskiej leży przemiana tego, kim naprawdę jesteśmy.

Polecamy również wcześniej wydane książki. „Przed Jego tronem. Ele-
mentarz modlitwy chrześcijańskiej”, Dona DeWelta jest podręcznikiem 
do samodzielnego i grupowego studiowania tematu modlitwy. Możemy 
z niego dowiedzieć się, czym jest modlitwa i jak się modlić w sposób 
planowy i systematyczny. Jest dobrym praktycznym przewodnikiem do 
codziennej modlitwy dla początkujących. 

Nowy Testament jest mozaiką różnorodnych wątków i tematów. W książ-
ce „Historia czasów Nowego Testamentu”, Johna W. Wade’a, opartej na 
relacji kronikarza Łukasza, możemy zobaczyć chronologiczny ciąg No-
wego Testamentu – zarówno Ewangelii, Dziejów Apostolskich, jak i listów, a także powiązane z tym ciągiem histo-
rycznym, 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.

W październiku tego roku ponawiamy 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. W tym roku czas trwania promocji jest krótszy i jest to okres od 1 do 15 paź-
dziernika. Więcej tutaj.

Pierwsza Trylogia to trzy książki Joe S. Ellisa: „Kościół świadomy celu”, „Kościół świado-
my 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 Bo-
żym 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?

W drugiej połowie października, tj. od 16 do 31, będzie miała miejsce ko-
lejna, zupełnie nowa, promocja. Promocja „Jak studiować Biblię” obejmu-
je dwa obszerne podręczniki (razem ponad 1000 stron) ilustrujące szcze-
gółowo jak studiować wszystkie poszczególne księgi zarówno Starego jak 
i Nowego Testamentu. Tymi podręcznikami są: „Przegląd Starego Testa-
mentu” i „Przegląd Nowego Testamentu”, Irvinga L. Jensena.

Głównym celem tych podręczników jest zaangażowanie czytelnika  
w osobiste obserwowanie biblijnego tekstu. Podręczniki zostały napisa-
ne tak, aby wprowadzić czytelnika na ścieżki każdej księgi, aby badać  

i odkrywać wielkie tematy każdej z nich; aby zachęcić do tropienia trudniejszych i nieuchwytnych fragmentów Biblii 
– aby czytelnik, zanim sięgnie po inne pomoce, zawsze najpierw samodzielnie zbadał i przestudiował biblijny tekst.

Promocja listopadowa jest promocją o nazwie „Dru-
ga strona życia” i składa się z kompletu trzech ksią-
żek (razem ponad 1000 str. wartościowego tekstu), 
których treścią jest refleksja nad życiem: teraźniej-
szym i przyszłym – tym doczesnym i wiecznym po 
śmierci. Czas trwania promocji: od 1 do 15 listopa-
da. 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, proponujemy „Promocję 22/23”. Tym razem trwać będzie od 16 do 30 listopada – 
pierwsza część i od 1 do 15 grudnia – druga część. W tym roku chcemy, aby promocje i myślenie komercyjne nie 
koncentrowały się wokół Świąt i Nowego Roku – dlatego będą wcześniej. Więcej tutaj.

Pracujemy nad kolejnymi książkami. Obecnie pracujemy nad kolejnym podręcznikiem z serii duchowej formacji, 
pt. „Obfitość prostoty. Odkrywanie niespiesznych rytmów łaski” autorstwa Jan Johnson. Druk planujemy na prze-
łomie roku.

Natomiast na czas Adwentu planujemy naszym czytelnikom specjalną niespodziankę książkową. Będą to codzien-
ne adwentowe spotkania rekolekcyjne w naszej nowo otwartej (wkrótce) „Czytelni”. Szukajcie zakładki „Czytel-
nia” na naszej stronie głównej www.chib.pl już w listopadzie.

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.

Dziękujemy za wpłacane dotychczas ofiary/darowizny. W związku z tragedią Ukrainy, wszystkie darowizny  
(z wyjątkiem opłat za studia i zakupione książki itp.) wpłacane na konto Instytutu będą przeznaczone na pomoc dla 
ludności Ukrainy – dla tych, którzy cierpią pozostając w swoim kraju, bądź tych, którzy są uchodźcami w naszym 
kraju. Przelewy można tytułować „pomoc dla Ukrainy” lub po prostu „działalność statutowa”. Dziękujemy za do-
tychczasową współpracę i wspieranie Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego.

Pozostańcie więc z nami w tym nowym sezonie służby. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i wspieranie 
Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego; dziękujemy za Wasze modlitwy.

W tych trudnych i niespokojnych czasach ufamy Bogu. „…Pan trwa na wieki. Ustawia na sąd tron swój. Sądzić 
będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać ludy. Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, schronieniem  
w czasie niedoli. Ufać Tobie będą ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają” 
(Ps 9,8-11).

Michał Weremiejewicz
Dyrektor Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego
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