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Drodzy Czytelnicy
Chociaż jesteśmy skoncentrowani na naszej służbie, nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości, która nas otacza.
Taką rzeczywistością, obecną wokół nas od kilku miesięcy, jest wojna w Ukrainie, spowodowana agresją Rosji,
oraz jej konsekwencje, które skutkują coraz większymi okrucieństwami agresora i cierpieniami niewinnych. Dlatego też, wraz z całym Kościołem widzimy, modlimy się i robimy to, co jest właściwe i możliwe w tej sytuacji.

Wojna ma też wpływ i na nasze „graduacje”, które sprawiały dotąd, że ta pora roku w Instytucie był czasem radosnego świętowania.
Tegoroczna uroczystość „graduacji” w Międzynarodowym Instytucie TCM w Austrii, ze względu na dużą liczbę
absolwentów, była planowana w dużym audytorium w Budapeszcie. Spodziewaliśmy się około 300 absolwentów.
Niestety, z powodu wojny uroczystość ta została odwołana i odbędzie się w terminie późniejszym. (Poniżej fotografia historyczna z 2009 roku).

Nasza polska „graduacja” odbyła się jak zwykle w czerwcu. Ponieważ Korespondencyjne Studia Biblijne (jak
wskazuje nazwa) są korespondencyjne, okazują się też być w dużym stopniu niezależne od różnych zewnętrznych
okoliczności.
Tak więc w tym roku w naszym Instytucie w Warszawie 33 absolwentów reprezentujących 9 różnych środowisk
konfesyjnych ukończyło dwuletnie Korespondencyjne Studia Biblijne. Jest to grupa większa niż w roku ubiegłym
(25), a nawet w dwóch latach poprzednich (32 i 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 15 lipca. Tak więc po udostępnieniu tych Wiadomości jest jeszcze czas dla
spóźnialskich, aby mogli podjąć decyzję i złożyć aplikacje.
Dyplom KSB, zgodnie z rozporządzeniem MEiN, upoważnia (po spełnieniu innych wymagań) do nauczania religii
i prowadzenia punktu katechetycznego. Więcej informacji tutaj.

Korespondencyjne Studia Biblijne są najstarszym i najbardziej popularnym programem szkoleniowym Instytutu.
Są bardzo ważne, ponieważ dają podstawowe wykształcenie biblijne tym wszystkim, którzy chcą bardziej zaangażować się w służbę Kościoła. Kurs ten prowadzony jest od 38 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 38 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.
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 dowolnym czasie, zaliczyć (spełniając odpowiednie warunki) drugą i otrzymać akredytowany dyplom magistra. Jak
zawsze, i tym razem jesteśmy wdzięczni za Waszą pomoc w naborze.
Polecamy i zapraszamy. Informacje na www.chib.pl.

Instytut TCMI, z którym współpracujemy, rozwija się i poszerza zasięg działalności. Obecnie studiuje w nim prawie 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, ale w tym
roku wracają do dotychczasowej formuły. Akredytacja, posiadana przez TCMI, pozwala na obie formy studiów.
Nasza służba wydawnicza także jest aktywna. Ostatnio (czerwiec) wydana książka to: „Zaproszenie do podróży.
Droga formacji duchowej” M. Roberta Mulhollanda Jr.
Formacja duchowa jest jednym z największych ruchów naszego wieku. 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.
Książka ta pokazuje, że duchowość powinna być rozumiana jako podróż, 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.
Polecamy również wcześniej wydane książki. „Przed Jego tronem. Elementarz 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 książce „Historia czasów Nowego Testamentu”, Johna W. Wade’a, 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.
Na czas lata oferujemy trzy atrakcyjne promocje: w lipcu promocję
„Dobra książka na wakacje”, w sierpniu „W Jego służbie”, a we wrześniu „Biblia dla odważnych”.
Promocja „Dobra książka na wakacje” jest wyjątkową okazją na nabycia po cenach promocyjnych całej serii wszystkich 10 tytułów (lub
wybranych tytułów), którą nazywamy „Wielkie tematy w małym formacie”. Pamiętajmy też o wakacyjnym prezencie dla innych – też potrzebują dobrych książek. Zobacz więcej.
Promocja „W Jego służbie” to czteroczęściowa seria dedykowaną pastorom i starszym zboru. Tytuły poszczególnych 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
Johnsona. Ponieważ zrobiliśmy
dodruk pierwszego tomu, teraz
znowu można zakupić cały komplet. Zobacz więcej.
Promocja „Biblia dla odważnych” dotyczy obszernych i zaawansowanych podręczników, omawiających systematycznie 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 Testamentu”
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 drugim tomem serii duchowej formacji, pt. „Podróż
do głębi. Duchowe odkrywanie swojego prawdziwego »ja«”. Druk planujemy na koniec lata.
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.
Aby móc lepiej zapoznać się z Korespondencyjnymi Studiami Biblijnymi niektóre podręczniki KSB są teraz ogólnodostępne. Umożliwia 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 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 dotychczasową współpracę i wspieranie Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego.

Pamiętajcie o nas w Waszych modlitwach do naszego Pana. Psalmista wyznaje: „Jedynie w Bogu jest uciszenie
duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją! Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją,
dlatego się nie zachwieję. W Bogu nadzieja moja i chwała moja; skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu”
(Ps 62, 6-8).
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