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25-lec ie ChIB

„Aby człowiek Boży  
był doskonały,  

do wszelkiego dobrego 
dzieła przygotowany”.

(2 Tym 3:17)

1984-2009
Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie, agen-

da Wspólnoty Kościołów Chrystusowych, ma 25 
lat. Powstał 28 maja 1984 roku (jeszcze w ramach 

Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego), pod kierow-
nictwem Michała Weremiejewicza. Początkowo funkcjo-
nował pod nazwą Korespondencyjne Seminarium 
Biblijne, prowadząc tylko jeden korespondencyjny kurs 
dla 56 studentów. Pierwsze wykłady odbyły się 19 paź-
dziernika 1984 roku.

Wobec nowych wyzwań, związanych z gwałtownymi 
zmianami ekonomicznymi i politycznymi, które dotknęły 
także Kościół, Seminarium rozwijało swoją działalność, 
wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu  
na kształcenie i przygotowanie chrześcijan do służby. 
Nowe formy kształcenia spowodowały, że liczba stu
dentów podwoiła się. Następne lata przyniosły dalszy 
rozwój.

Największy wzrost miał miejsce w roku 1992 oraz 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Znacznie 
wzrosła liczba studentów i pracowników. Zapoczątkowa
ne zostały nowe rodzaje studiów. Liczba studentów 
wzrosła do 400 w skali roku. Zintensyfikowano działal-
ność wydawniczą. Nawiązano współpracę z innymi 
ośrodkami szkoleniowymi. W sierpniu 1992 r. nastąpiła 
zmiana nazwy na Chrześcijański Instytut Biblijny, co 
trafniej odzwierciedla aktualną działalność.

W ciągu 25 lat działalności z rożnych form studiów 
i szkoleń, oferowanych przez ChIB, skorzystało ponad 

3 500 osób. Wydanych zostało 77 tytułów podręczników 
i literatury chrześcijańskiej o łącznym nakładzie ponad 
250 000 egzemplarzy. Wykładało ponad 50 wykładow-
ców z sześciu krajów, w tym ponad 20 z Polski.

Chrześcijański Instytut Biblijny stawia sobie za cel 
zaspakajanie aktualnych i różnorodnych potrzeb 
Kościoła, oferując zróżnicowane programy edukacyjne 
od podstawowych po magisterskie.  Obecnie korzysta 
z nich około 200 studentów z różnych Kościołów. 
Każdego roku wydawanych jest kilka nowych książek. 

Instytut współpracuje między innymi z:
l TCM Institute for Biblical Studies w Austrii
l Institute for Christian Resources w USA
l Springdale College w Anglii
l Johnson Bible College w USA
l Emmanuel School of Religion w USA
l Literature And Teaching Ministries w USA
l  Institut für natürliche Gemeindeentwicklung 

w Niemczech
Celem ChIB jest wspieranie działalności społeczno-

ści kościelnych w  chrześcijańskiej edukacji i kształce-
niu liderów dla współczesnego Kościoła, pomaganie 
tym, którzy chcą poszerzać wiedzę biblijną i doskonalić 
swoje umiejętności, aby skuteczniej służyć w Bożym 
Królestwie. 

Z okazji jubileuszu ChIB przygotował ciekawą ofertę 
promocyjną. Szczegóły na stronie internetowej  
www.chib.pl (red.)
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