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wiosna 2022

Drodzy Czytelnicy
Przez wiele lat wiosenne Wiadomości rozpoczynaliśmy podobnym, lakonicznym stwierdzeniem: „W Instytucie
pierwszy kwartał nowego roku związany był, poza sprawami rutynowymi, z pracą ze studentami i z przygotowywaniem nowych wydawnictw”. Ubiegłej wiosny zmieniliśmy tradycyjną rutynową informację na: „Tegoroczna
wiosna, podobna do każdej innej w naszym Instytucie, jest też wiosna niepodobną do innych, że 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”.
Pisząc to wtedy, nie przypuszczaliśmy, że wiosna tegoroczna, wiosna roku 2022, będzie naprawdę wyjątkowa
i przejdzie do historii (prawdopodobnie) jako najważniejsze wydarzenie (a przynajmniej jedno z najważniejszych)
historii świata początku XXI wieku. Agresja Rosji na Ukrainę zmieniła nasz świat. Ogrom zła po stronie agresora
i ogrom cierpienia po stronie niewinnych ofiar jest porażający. Z drugiej strony postawa obrońców i tych, którzy
niosą pomoc cierpiącym, daje nadzieję, że zło może zostać przezwyciężone i pokonane. My, Polacy, w tej wojnie
uczestniczymy przede wszystkim poprzez 2 miliony uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie i opiekę
w naszym kraju.

Pomimo tego w Instytucie staramy się pracować jak zwykle, robiąc jak najlepiej to, co potrafimy i (jak wierzymy)
powinniśmy, robić jak najlepiej, ale nie zapominając o tym, co się dzieje wokół nas. Więcej o naszym udziale
w pomocy Ukrainie piszemy poniżej.
Jak co roku o tej porze najważniejszą sprawą w Instytucie 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 38 lat i daje szczególną możliwość ukończenia studiów biblijnych metodą korespondencyjną
w oparciu o specjalnie przygotowane do tego podręczniki. Dzięki niemu w ciągu 38 lat już ponad 2 500 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.

Nabór na Magisterskie Studia Biblijne i Uzupełniające Studia Biblijne TCMI (Certyfikat) odbywa się w trybie
ciągłym. Polecamy i zapraszamy. Informacje na www.chib.pl.

Spodziewamy się, że w czerwcu ponad 30 osób ukończy Korespondencyjne Studia Biblijne. Tegoroczna graduacja
absolwentów Magisterskich Studiów Biblijnych i Uzupełniających Studiów Biblijnych planowana była na 8 maja
w dużym audytorium w Budapeszcie i spodziewaliśmy się, że będzie w niej uczestniczyć ponad 300 osób. Jednak
z powodu wojny wywołanej przez Rosję odbędzie się w terminie późniejszym. Szkoda, że to piękne, międzynarodowe święto absolwentów, ich rodzin i gości z kilkunastu krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki nie odbędzie się
z powodu wojennej awantury Człowieka Zła.
Pomimo tego studia TCMI, niezależnie od ograniczeń spowodowanych pandemią i wojną, odbywają się bez większych zakłóceń. Możliwe to jest przede wszystkim dlatego, że można je prowadzić w trybie zdalnym. Powstają
też nowe tzw. „mentoring centers”, czyli ośrodki reprezentujące TCMI i będące miejscami odbywania się zajęć.
Najnowsze centrum powstało w Tiranie, stolicy Albanii. Są dosyć zaawansowane plany misji TCMI w kolejnych
krajach Afryki i w Indiach.

W tym roku europejskie centrum szkoleniowe Międzynarodowego Instytutu TCM w Austrii, znane jako Haus
Edelweiss (Dom Szarotka), obchodzi okrągłą 50 rocznicę działalności. Ponad 100-letni, główny budynek powstał
w 1892 roku jako prywatna rezydencja, następnie był pensjonatem, a po II wojnie światowej miejscem stacjonowania rosyjskiego wojska. Zdewastowany i opuszczony, został zakupiony i dużym nakładem pracy wyremontowany, a następnie rozbudowany na potrzeby chrześcijańskiej misji. W ciągu 50 lat tysiące osób, głównie z Europy
Centralnej i Wschodniej, mogło uczestniczyć w konferencjach i studiach odbywających się w tym szczególnym
uroczym miejscu. Obecnie przebywają tam uchodźcy z Ukrainy.
Nasza służba wydawnicza zaowocowała wydaniem kolejnej nowej książki. Jest nią podręcznik do samodzielnego i grupowego studiowania pt. „Przed Jego tronem. Elementarz modlitwy chrześcijańskiej”. 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.
Polecamy również wcześniej wydane książki na temat modlitwy: „Szkoła modlitwy”, Andrew
Murray’a oraz „Modlitwa. Wołanie o Jego Królestwo”, Stanley’a J. Grenza.
„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.
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.
Przypominamy też o dwóch innych książkach, wydanych ostatnio: „Historii czasów Nowego Testamentu”, Johna W. Wade’a i „Oto Baranek
Boży. Wykład Ewangelii Jana”, Lewisa A. Fostera.
W tej pierwszej, 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.
Celem tej drugiej, 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.
Pracujemy nad kolejnymi książkami. Dwie najbardziej zaawansowane to: „Zaproszenie do podróży. Droga formacji duchowej” i „Podróż do głębi. Duchowość odkrywania prawdziwego samego siebie” – obie autorstwa
M. Roberta Mulhollanda Jr. Obie też omawiają popularny teraz temat chrześcijańskiej formacji duchowej.
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 (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 38
Z okazji 38 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. 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. Psalmista wyznaje: „Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi Jego, a On cię wywyższy, abyś
odziedziczył ziemię! Ujrzysz zagładę bezbożnych!. Widziałem okrutnego bezbożnika, rozpierającego się jak cedr
Libanu, ale przeminął i nie ma go, szukałem go, ale nie można było go znaleźć. Przeto wzoruj się na Niewinnym
i popatrz na Prawego, bo przyszłość należy do Męża Pokoju. (Ps 37, 34-37).
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