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Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
wystawy Biblii Fundacji Areopag

Szczegóły na stronie: http://wystawabiblii.pl

Chrześcijański Ośrodek Edukacyjny Berea adresuje swoją misję do
chrześcijan, których pasją jest poznawanie Pisma Świętego.
Zapraszamy poszukujących pogłębionego studium Słowa Bożego,
aby mogło ono stać się solidnym fundamentem życia. Mamy nadzieję, że nasza misja pozwoli chrześcijanom żyjącym w XXI wieku lepiej
zrozumieć historię i rzeczywistość, a także pokaże wartość, aktualność i ponadczasowość Bożego przesłania.
Jednym z biblijnych obrazów, które opisują życie chrześcijańskie,
jest „droga”. Człowiek od początku miał do wyboru dwie drogi: drogę prawdy, błogosławieństwa i życia, oraz drogę kłamstwa, przekleństwa i śmierci. Nasz wybór ma wpływ na kształt życia i decyduje
o tym, jakie ono będzie, oraz co stanie się z nami później, gdy spełnią
się Boże obietnice.
Sługa Boży, Mojżesz, wzywał:
„Biorę sobie dziś na świadka przeciwko wam niebo i ziemię i kładę
przed tobą życie lub śmierć, błogosławieństwo lub przekleństwo. Wybieraj życie, abyś żył ty i twe potomstwo, miłuj Jahwe, twego Boga,
słuchaj Jego głosu, tkwiąc w Nim, bo to jest życie dla ciebie i to jest
trwałość twego przebywania w kraju, który Jahwe przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi” (Pwt 30:19-20).
Pan Jezus w Kazaniu na Górze mówił do swoich uczniów:
„Wejdźcie przez ciasną bramę; gdyż szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i wielu jest takich, którzy przez nią

wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do
życia i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Mt 7:13-14).
Nasz Mistrz powiedział również: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie” (J 14:6).
Droga, to jeden z ważniejszych wątków biblijnych. Jest on obecny
w niemal wszystkich księgach. Bóg zachęca nas do wejścia na drogę
wiary, a Pan Jezus zapewnia, że kto pójdzie Jego śladem, nie zabłądzi
i znajdzie się w niezwykłym miejscu. Obietnica Boża mówi również,
że ten, kto idzie Drogą Prawdy, pielgrzymuje w aktywnej obecności
Najwyższego i ma zapewnioną Jego ochronę i wsparcie.
Chrześcijanin może być na różnym etapie wędrówki z Bogiem. Każdy jednak potrzebuje duchowego pokarmu, którym jest Słowo Boże.
Potrzebujemy zatem pokarmu, który powinien być dostosowany do
naszego wieku, potrzeb, zdolności i możliwości. Mleko jest dla dzieci,
później niezbędny staje się „pokarm stały dla dojrzałych, którzy dzięki
praktyce mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem” (Hbr 5:12-14).
Chrześcijański Ośrodek Edukacyjny Berea wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów Pana Jezusa, niezależnie od ich miejsca na drodze
wiary i stara się zaspokoić potrzebę Słowa Bożego.

Naszą misję realizujemy w ramach czterech projektów chrześcijańskiej edukacji:
1. Kursy Biblijne z serii „Odkrycia”, we współpracy i w oparciu o materiały Ligi Biblijnej w Polsce, przeznaczone są do ewangelizacji
i uczniostwa dla tych, którzy rozpoczynają swoją drogę lub potrzebują uporządkować swoje zrozumienie podstawowego przesłania
Ewangelii naszego Pana.
2. Szkoła Biblijna dla chrześcijan, którzy pragną się ugruntować
w podstawach poselstwa Boga do człowieka, by stale mogli doznawać mocy Bożego Słowa, koniecznej do przemiany w codziennym
pielgrzymowaniu, a także w dziele ewangelizacji i duchowej walce.
3. Studium Retoryki Biblijnej dla tych, którzy „mają władze poznawcze wyćwiczone” i pragną wnikać w głębię Bożego Słowa i dzięki
temu zostać jeszcze lepiej wyposażeni do służby Pańskiej.
4. Serwis apologetyczny „Berejczycy” przeznaczony do obrony chrześcijańskiej wolności przed różnymi formami duchowego zniewolenia, obecnego w dzisiejszym świecie.
Serdecznie zapraszamy na nasze wykłady odbywające się regularnie
w naszej placówce w Świętochłowicach przy ul. Wyzwolenia 8, oraz
do internetowych platform e-learningowych.

Kursy biblijne z serii „Odkrycia”
Pan Jezus Chrystus mówił o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Ten,
kto przychodzi do Mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy
we Mnie, nigdy już nie zazna pragnienia” (J 6:35).
Możesz przekonać się o prawdziwości tych słów, przez odkrywanie
skarbów w ewangelicznym przesłaniu, napisanym z Bożego natchnienia przez apostoła Jana. Na tej Ewangelii właśnie oparty jest pierwszy
kurs, którego celem jest odkrycie życia w Panu Jezusie – życia, które
nigdy się nie kończy.
Wszystkie kursy z serii „Odkrycia” są przeznaczone dla osób, które
rozpoczynają osobiste poznawanie Słowa Bożego. Chcemy szczególnie pomóc tym, którzy w duchowym zamęcie, jaki jest wokół nas, pragną oprzeć się na pewnym fundamencie i rozpocząć proces przemiany, który dzięki Bożej łasce nadaje prawdziwy sens życiu.
Adres strony: odkrycia.org.pl

Szkoła Biblijna
Jedną z podstawowych aktywności naszego ośrodka jest prowadzenie Szkoły Biblijnej. Szkoła przeznaczona jest dla chrześcijan, których
pasją jest poznawanie Bożego Słowa – Biblii. Wykłady dotykają zarówno podstaw biblijnego nauczania, jak i spraw głębszych, niezbędnych
do ugruntowania się w wierze i miłości oraz aktywnego zaangażowania się w Wielki Nakaz Misyjny naszego Pana (Mt 28:18-20).
Naukę może podjąć każdy. Cykl nauczania jest dostosowany do
możliwości przeciętnego człowieka. Wymaga wysłuchania ok. 6h wykładów w miesiącu i poświęcenia nieco czasu na lektury i prace domowe. Dzięki trybowi e-learningowemu naukę można podjąć niezależnie od miejsca zamieszkania. Nauka jest nieodpłatna i opiera się na
pracy wolontariuszy.
Adres szkoły: berea.edu.pl/szkola

serwis
internetowy szkoły
www.berea.edu.pl/szkola

Historia Biblii,
ciekawe informacje
i eksponaty.

Nauka kaligrafii
alfabetu
hebrajskiego.

Retoryka biblijna koncentruje swoją uwagę na tym, jak zbudowane
są księgi i ich części. Opisuje typowe dla Biblii konstrukcje literackie
i odkrywa znaczenie poszczególnych wypowiedzi. Będziemy zatem
badać, jakich struktur używali autorzy biblijni, oraz to jak je odkrywać
i odczytywać.
Jesteśmy przekonani, że choć nasza praca będzie wymagała pewnego wysiłku, podniesie nasze kwalifikacje w obcowaniu z tak ważnymi tekstami, jakie zawiera Biblia. Wzbogaci nas również duchowo
pozwalając dotrzeć do rzeczy, które trudniej jest odkryć bez wiedzy,
jaką przynosi znajomość retoryki biblijnej.
Adres szkoły: berea.edu.pl/szkola

Serwis apologetyczny „Berejczycy”
Mottem dla tego obszaru naszej działalności są słowa z Dziejów
Apostolskich 17:11: “[Berejczycy] przyjęli naukę z całą gorliwością
i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”.
Postawa Berejczyków jest godna naśladowania. Chcemy Cię zachęcić do wnikliwego studiowania Biblii. Uważamy, że powinna być ona
światłem na naszej drodze w duchu słów z Psalmu 119:105: „Twoje
słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”.
Jest to tym bardziej istotne, że przesłanie Ewangelii czyli Dobrej
Nowiny mówi o wyzwoleniu z niewoli grzechu i śmierci przez zbawienne dzieło Jezusa Chrystusa.
Ufamy, że przygotowane materiały umocnią Twoją wiarę i chrześcijańską wolność oraz pomogą Ci odeprzeć wszelkie naciski zmierzające
do duchowego zniewolenia, które obecne jest wokół nas. Pismo Święte zostało właśnie w tym celu: „przez Boga natchnione i jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy…” (2 Tm 3:16-17).
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