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Chrześcijański Instytut 
Biblijny obchodzi okrągły 
jubileusz. Pierwsza inau-
guracja roku szkolnego 

i pierwsze wykłady odbyły się w paź-
dzierniku 30 lat temu. 

Na początku lat 80. ubiegłego 
wieku w kręgu ewangelicznego 
chrześcijaństwa odczuwało się wiel-
ki brak możliwości poszerzania wie-
dzy biblijnej. Wielu kaznodziejów 
i przełożonych zborów poza wy-
kształceniem ogólnym nie miało for-
malnego przygotowania teologicz-
nego. Ugrupowanie Kościoła Chrys
tusowego wchodziło wtedy w skład 
Zjednoczonego Kościoła Ewan ge
licznego. W okresie powojennym, 
w ramach ZKE, organizowane były 
konferencje i kilkumiesięczne kursy 
biblijne, służące usystematyzowa-
niu wiedzy biblijnej kaznodziejów. Od roku 1968 w sie-
dzibie ZKE przy ul. Zagórnej 10 w Warszawie funkcjo-
nowała stacjonarna Szkoła Biblijna, przygotowująca 

młodych ludzi do kaznodziejskiej posługi. Ale spośród 
wielu zainteresowanych tylko nieliczni mogli zrezygno-
wać z pracy, by poświęcić się studiom. Jeszcze mniej 

mogło podjąć studia magisterskie 
w Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej, gdzie do Sekcji Teologii 
Ewangelickiej przyjmowani byli rów-
nież studenci z wyznań ewangelicz-
nych, w tym z ZKE. Po zniesieniu 
stanu wojennego, władze państwo-
we starały się być łagodniejsze wo-
bec Kościołów. Chciały zaskarbić 
przychylność społeczeństwa za 
cenę poszerzenia wolności religij-
nej. Dało się więc odczuć przyzwo-
lenie w sferze edukacji. Na fali ogól-
nych dążeń wolnościowych w środo-
wiskach ewangelicznych snuto wiel-
kie marzenia i kreślono plany 
znacznie przekraczające ramy wy-
znaczane przez łagodniejącą wła-

30-lecie

Inauguracja pierwszego kursu KSB, 19 października 1984 r.
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dzę. W ZKE mimo lat wspólnej i na wielu 
polach zgodnej służby wszystkich ugrupo-
wań, wchodzących w jego skład, różnice 
konfesyjne wciąż były odczuwalne. Ożyły 
więc także pragnienia do usamodzielnienia 
poszczególnych konfesji. Jednym z przeja-
wów tych dążeń był zamysł by, oprócz ist-
niejącej już stacjonarnej szkoły biblijnej, 
powołać konfesyjne studia biblijne o charak-
terze eksternistycznym albo koresponden-
cyjnym. Nie wszystkim konfesjom się to 
udało, bo to co dziś wydaje się od strony 
prawnej i administracyjnej proste i łatwe, 
w tamtym czasie takie nie było. Książek re-
ligijnych ukazywało się niewiele – jeden dwa 
tytuły w roku. Materiałów edukacyjnych było 
jeszcze mniej. Program najskromniejszego 
kursu biblijnego trzeba było przygotować od 
podstaw. Mało kto miał jakie takie doświad-
czenie w tym zakresie, niewielu było przygo-
towanych merytorycznie, by za takim projektem stanąć. 
W ugrupowaniu Kościoła Chrystusowego dojrzewało 
przekonanie, że taka szkoła jest potrzebna i należy 
ją powołać. Rada Ugrupowania KCh powierzyła to za-
danie Michałowi Weremiejewiczowi, absolwentowi 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 
znanemu ze skrupulatności oraz zamiłowania do wiedzy 
i nauczania. 

Za datę powstania Chrześcijańskiego Instytutu 
Biblijnego uznaje się 28 maja 1984 roku, która figuruje 
na oficjalnym piśmie powołującym Korespondencyjne 
Seminarium Biblijne w Warszawie. Inauguracja roku 
1984/85 i pierwsze wykłady odbyły się 19 października. 
Dwuletnie KSB rozpoczęło działalność z 56 studentami 
i dwoma pełnoetatowymi pracownikami. Przez pierw-
szych kilka lat KSB funkcjonowało w formule studiów 
eksternistycznych albo jak się wtedy mówiło – zaocz-
nych. Każdy temat rozpoczynały wykłady w czasie dwu-
dniowej sesji, na której studenci otrzymywali skrypt do 

studiowania w domu. Rezultat własnej pracy należało 
oddać do następnej sesji w cyklu dwumiesięcznym. 

Jak czytamy na stronie internetowej www.chib.pl, 
kolejne lata były okresem wzlotów i upadków. 
Najtrudniejszy był rok 1989, ponieważ gwałtowne zmia-
ny ekonomiczne i polityczne w kraju i na świecie dotknę-
ły też Kościoła. Działania podjęte w następnym roku 
spowodowały, że liczba studentów podwoiła się. W ko-
lejnych latach, wobec nowych wyzwań, działalność 
edukacyjna była rozwijana i dostosowywana do zmie-
niających się potrzeb. Największy wzrost miał miejsce 
w roku 1992. Znacznie wzrosła liczba studentów i pra-
cowników. Zapoczątkowane zostały nowe rodzaje stu-
diów i szkoleń, zintensyfikowana działalność wydawni-
cza. W sierpniu 1992 roku nazwę Korespondencyjne 
Seminarium Biblijne zmieniono na bardziej adekwatną: 
Chrześcijański Instytut Biblijny. Druga połowa lat dzie-
więćdziesiątych przyniosła dalszy rozwój, czego rezul-
tatem były nowe programy, oferowane we współpracy 

z nowymi partnerami. W tym okresie 
najpopularniejsza była Szkoła Po
radnictwa Rodzinnego, prowadzona 
wspólnie z Institute for Christian 
Resources w USA, kształcąca do-
radców rodzinnych. We współpracy 
z Lincoln Christian University w USA 
prowadzona była Szkoła Kazno
dziejstwa Ekspozycyjnego. Wtedy 
też rozpoczęte zostały Magisters
kie Studia Biblijne, akredytowane 
w USA, prowadzone wspólnie z TCM 
International Institute w Austrii. 
Liczba studentów przekroczyła 400. 
Co roku, przy współpracy z Literature 
And Teaching Ministries w USA, wy-
dawano kilka nowych  tytułów pod-
ręczników i ogólnodostępnej litera-
tury. Poza wspomnianymi już part-
nerami, Chrześcijański Instytut BibZakończenie sesji wyjazdowej w Haus Edelweiss w Austrii

Michał Weremiejewicz – Dyrektor ChIB
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NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!! NOWOŚĆ !!!

Adela Bajko

Przez życie idąc – wiersze zebrane
stron 282, format 125 x 195 mm 
cena det. – 20 zł

Wiersze są świadectwem wiary, która inspiruje i przybliża do 
Boga. Wielbią Jego wspaniałość, pokazują, że wiara ma sens, 
a życie z Nim jest piękne i radosne, pomimo szarości i trosk 
codzienności.
Chrześcijański Instytut Biblijny  
ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa  
tel.: 22 646 82 28; e-mail: biuro@chib.pl; Internet: www.chib.pl 
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 198

4-20
14

lijny współpracował również z Cincinnati 
Christian University w USA, Johnson 
University w USA, Emanuel Christian 
Seminary w USA, Springdale College 
w Anglii, Institut für Natürliche Gemeinde
entwicklung w Niemczech.

Obecnie z oferty programowej korzysta 
około 200 studentów. Co roku ChIB wydaje 
kilka nowych książek i podręczników. Po
nieważ Instytut stawia sobie za cel zaspo-
kojenie najbardziej aktualnych i różnorod-
nych potrzeb Kościoła, oferuje zróżnicowa-
ne programy edukacyjne: od zupełnie pod-
stawowych aż po studia magisterskie.

W ciągu trzydziestoletniej działalności 
ponad 4 000 osób wzięło udział w różnego 
rodzaju prowadzonych przez Instytut stu-
diach i szkoleniach. Zaangażowanych było ponad 100 
wykładowców z wielu krajów Europy, Ameryki i Australii, 
w tym ponad 30 z Polski. Wydanych zostało ponad 90 
tytułów podręczników i innej literatury, w tym siedem 
opracowań własnych, w łącznym nakładzie około 300 
000 egzemplarzy. Szacuje się, że wszystkie formy dzia-
łalności Instytutu w okresie 30 lat mogły mieć pośredni 
lub bezpośredni wpływ na około 300 000 osób. Było to 
możliwe dzięki ofiarnej pracy wielu ludzi i zainwestowaniu 
setek tysięcy złotych, pozyskanych z darowizn Kościołów 
i indywidualnych wierzących z kraju i zagranicy. 

W roku jubileuszu 30lecia ChIB zbierana jest ofiara 
30lecia, przeznaczona na Fundusz Wydawniczy 
Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego. Zebrane środki 
będą wykorzystane na wydanie nowych książek, aby 
w ten sposób inwestować w życie i służbę wierzących. 
Apel o wsparcie finansowe kierowany jest przede 
wszystkim do tych, którzy doświadczyli już korzyści stu-
diowania, a teraz chcieliby pomóc innym, oraz do obec-
nych studentów, którzy właśnie korzystają z tego przy-

wileju. Również do pastorów i Kościołów, których człon-
kowie są lub byli studentami Instytutu, a także do 
wszystkich, którzy chcą wspierać działalność, mającą 
na celu wyposażanie mężczyzn i kobiet do chrześcijań-
skiej służby. Wszelkie wpłaty i ofiary należy kierować na 
konto ChIB nr 84 1240 1112 1111 0000 0165 6325. 

Zachęcamy do zakupu wydawnictw Instytutu. 
Chrześcijańska książka to dobry prezent, który możemy 
podarować bliskiej osobie, a także sposób dzielenia się 
Ewangelią z innymi. Każdy zakupiony egzemplarz nie 
tylko przynosi korzyść czytelnikowi, ale także uwalnia 
włożone w niego finanse, które umożliwią wydanie no-
wych tytułów. Przyłączamy się do tej prośby Instytutu, 
wierząc, że „ten, który daje ziarno siewcy i chleb na 
pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, i przysporzy owo-
ców sprawiedliwości waszej” (2 Kor 9:10). 

BRONISŁAW HURY
Więcej informacji o Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym  

na www.chib.pl.
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