
Drodzy Czytelnicy

Mija kolejny rok pracy Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego. Dla mnie osobiście rok ten jest szczególnym,  
o czym poniżej.

Dzięki Bożej łasce jest to już 38 rok naszej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi. Mijający rok, pomimo wszyst-
kich trudności i ograniczeń, był dobrym rokiem. Kontynuowaliśmy wszystkie studia, które są w naszym progra-
mie. Tegoroczny nabór to 29 nowych studentów. W tym roku 33 absolwentów zakończyło studia. We wszystkich 
formach szkolenia prowadzonych przez Instytut uczestniczyło w tym roku ponad 150 osób, reprezentujących kil-
kanaście różnych środowisk konfesyjnych.

Wydaliśmy też nowe książki. Tą najnowszą jest: „Obfitość prostoty. Odkrywanie niespiesznych rytmów łaski”, Jan 
Johnson. Jest to kolejna książka z serii tak zwanych „formacyjnych”.

W prostocie chodzi o to, by wybrać zaangażowane, relacyjne życie, do którego zostaliśmy stworzeni. Oznacza to 
odrzucenie przymusu i pretensjonalności. Oznacza wykorzystywanie czasu, energii i pienię-
dzy w sposób, który pomaga nam jasno myśleć. Oznacza działanie i życie w intencjonalny 
sposób. Wybory te pozwalają Bożej mocy działać w nas i błogosławić innym, gdy zyskujemy 
przestrzeń, by czynić dobro.

Każdy rozdział zawiera opis małych eksperymentów związanych z prostotą oraz pytania do 
dyskusji i refleksji, tworząc miejsce, od którego możesz zacząć.

Wcześniej tego roku wydaliśmy: „Podróż do głębi. Duchowe odkrywanie swojego prawdzi-
wego »ja«”, M. Roberta Mulhollanda, autora poprzedzającej ją książki pt. „Zaproszenie do 
podróży. Droga formacji duchowej”. 

Obie należą do popularnego obecnie nurtu formacji duchowej. Formacja 
duchowa jest jednym z największych ruchów naszego wieku. Jest chrze-
ścijańską odpowiedzią na wszelkiego rodzaju duchowość, która stała się 
częścią krajobrazu naszej zindywidualizowanej kultury. Formacja ducho-
wa to proces bycia formowanym na obraz Chrystusa ze względu na innych. 

Książki te pokazują, że duchowość powinna być rozumiana jako podróż, 
droga do pełni duchowej. Pomagają chrześcijanom, początkującym i do-
świadczonym, zrozumieć, że nie stajemy się podobni do Chrystusa na-
tychmiastowo, lecz stopniowo.

Czwartą, wydaną w tym roku jest: „Przed Jego tronem. Elementarz modlitwy chrześcijań-
skiej”, Dona DeWelta. Jest ona podręcznikiem do samodzielnego i grupowego studiowania te-
matu modlitwy. Możemy dowiedzieć się z niej, czym jest modlitwa i jak się modlić w sposób 
planowy i systematyczny. Jest dobrym praktycznym przewodnikiem do codziennej modlitwy 
dla początkujących.

Pracujemy nad kolejnymi książkami. Obecnie pracujemy nad kolejnym podręcznikiem z serii 
duchowej formacji, pt. „Niespieszne życie. Naśladując rytmy Jezusa w pracy i w odpoczyn-
ku”, Alana Fadlinga. Druk spodziewany jest w pierwszych miesiącach nowego roku.

Natomiast nie udało się nam zrealizować, planowanej na czas Adwentu, specjalnej niespo-
dzianki książkowej. Miały to być codzienne adwentowe spotkania rekolekcyjne w naszej nowo otwartej „Czytel-
ni”. Mieliśmy za mało czasu, a też materiał okazał się zbyt obszernym na codzienne studiowanie. Nowe założenie 
jest takie, aby w nowym roku ten sam materiał udostępniać w tygodniowych porcjach.

W związku z tragedią Ukrainy, wszystkie darowizny (z wyjątkiem opłat za studia i zakupione książki itp.) wpła-
cane na konto Instytutu były przeznaczone na pomoc dla ludności Ukrainy – dla tych, którzy cierpią pozostając  
w swoim kraju, bądź tych, którzy są uchodźcami w naszym kraju. 

Zbiórkę zakończyliśmy 15 grudnia, a zebrane środki przeznaczyliśmy na szkołę języka polskiego dla Ukraińców, 
prowadzoną przez Społeczność Chrześcijańską „Zachód” w Warszawie. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy. 
Dzięki Wam, Ukraińcy pozostający i pracujący w Polsce, odwdzięczą się nam lepszą polszczyzną w swoich miej-
scach pracy. Szkołę prowadzi Anna Beluch, od lat współpracująca z naszym Instytutem.

W listopadzie świętowaliśmy miły jubileusz. Krzysztof Grabowski 
– nasz instytutowy kolega (kierownik KSB, redaktor techniczny wy-
dawnictw i wiele innych) – przepracował z nami już 15 lat. Jesteśmy 
wdzięczni Bogu i koledze za minione, dobre lata i życzymy, aby kolejne 
były czasem obfitego Bożego błogosławieństwa, wszędzie, gdziekol-
wiek będzie.

Jak już wspomniałem na początku, ten rok i ten miesiąc, są dla mnie 
szczególnymi. Wraz z końcem grudnia i z końcem tego roku, kończę 
pracę na stanowisku dyrektora Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego. 

Z Instytutem byłem od samego początku, kładąc jego fundamenty i budując jego zręby. Pracując przez 38 lat, wło-
żyłem w to dzieło dużo pracy i serca. Było to możliwe dzięki gronu przyjaciół oraz dobrych współpracowników  
i, przede wszystkim, dzięki łaskawemu i mądremu prowadzeniu przez Boga – naszego wspólnego Zbawiciela  
i Pana. Dodając kolejnych pięć lat pracy w lokalnym Kościele, przepracowałem ponad 40 lat mojego ponad 70-let-
niego życia. Chwałę i dziękczynienie oddajmy Panu Bogu.

Wszystkie zapytania odnośnie dalszego funkcjonowania Instytutu proszę kierować pod adresem  
Rady Naczelnej Kościoła Chrystusowego w RP, która pełni też rolę Rady Nadzorczej Instytutu. 

Telefon: +48 22 844 06 25; e-mail: kancelaria@chrystusowi.pl

Chociaż o moim odejściu wiadomo było od dawna i pomimo, że zaproponowałem (chociaż to nie jest mój obo-
wiązek) bardzo dobrego kandydata na mojego następcę, Rada nie podjęła, jak dotychczas, decyzji w tej sprawie.

Wszystkim Kościołom, lokalnym zborom oraz indywidualnym osobom dziękujemy za tegoroczną współpracę  
i okazywane wsparcie. 

„…Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody, oraz krępujący nas 
grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu, utkwiwszy wzrok w Jezusie…” (Hbr 13,1-2).

Michał Weremiejewicz
Dyrektor Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego
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Wspominam dzieła Pańskie. Zaiste, wspominam Twoje dawne cuda.  
Rozpamiętuję wszystkie dzieła Twoje i rozważam czyny Twoje.  

Boże, święta jest droga Twoja! Któryż bóg jest tak wielki jak nasz Bóg?  
(Ps 77,12-14)

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku 2023 

życzy Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie
Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat (J 1,9)

https://bit.ly/39NVqTy
https://bit.ly/39NVqTy
https://bit.ly/39NVqTy
https://bit.ly/3SsNRSZ
https://bit.ly/3SsNRSZ
https://bit.ly/3SsNRSZ
https://bit.ly/3IraGRr
https://bit.ly/3IraGRr
https://bit.ly/3IraGRr
https://bit.ly/3FLDAfP
https://bit.ly/3FLDAfP
https://chib.pl/pdf/niespiesznezycie_zapowiedz.pdf
https://chib.pl/pdf/niespiesznezycie_zapowiedz.pdf

