
INSTYTUT BIBLIJNY
RIVER WARSZAWA

CZEKAMY NA CIEBIE!

Czy jesteś gotowy zmienić swoje miasto? Czy jesteś gotów

odmienić swoje państwo, swój kraj? Przede wszystkim, czy

jesteś gotów zobaczyć, jak Boże przebudzenie wstrząsa

Polską i narodami świata? Jeżeli tak, bez wahania

zarejestruj się i dołącz do nas!
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WIZJA I CEL INSTYTUTU BIBLIJNEGO RIVER

RBI to miejsce, gdzie mężczyźni i kobiety z różnych środowisk, niezależnie od swojego wieku,

płci czy wcześniejszych doświadczeń, zbierają się razem, by badać Słowo Boże oraz

doświadczać Bożej chwały. Dołączając do RBI odkryjesz, że to miejsce nie jest tradycyjną szkołą

biblijną. Jest to miejsce gdzie Boże Słowo i Duch Święty spotykają się razem, by napełniać

życiem, rodzić służby i posyłać je w świat.

Ludzie wszystkich kultur i regionów świata mają ze sobą jedną wspólną rzecz: desperacką

potrzebę prawdziwego dotknięcia żywego Boga. Od głębi Alaski przez busz Afryki, do odległych

wiosek Australii, miast Europy i Ameryki Północnej, ludzie są zmęczeni religią i rytualnym

kultem. Wołają o prawdę i realność Bożej obecności. Wizja Instytutu jest prosta: trenować

chrześcijan w duchu przebudzenia do owocnej służby w XXI wieku. Przebudzenie jest zmianą;

zmianą serca; zmianą sposobów działania czy traktowania innych. To oznacza zmianę w każdym

obszarze naszego życia. W RBI dowiesz się jak żyć, usługiwać oraz płynąć

w namaszczeniu.

Słowo Boże rzuci Ci wyzwanie, by odkryć jasną wizję swojego powołania i być odmienionym

przez niesamowitą Bożą obecność. Czas, w którym obecnie żyjemy jest czasem przygotowania

do  objawienia światu potężnej mocy Bożego Ducha. To zadanie nie tylko dla osób pragnących

wejść w służbę, ale dla każdego, kto pragnie dokonać z Bogiem wielkich rzeczy. Niezależnie od

tego czy jesteś mamą opiekującą się dziećmi, czy też chcesz zostać misjonarzem, RBI pogłębi

Twoje doświadczenie z Bogiem oraz da Ci nową perspektywę, jak dosięgać innych ludzi Bożą,

zmieniającą życie mocą. Jest to miejsce, gdzie zostaniesz wzmocniony do osiągnięcia swojego

najwyższego życiowego powołania i rozpalisz swój świat ogniem przebudzenia.
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POCHODZENIE INSTYTUTU I NADZÓR NAD SŁUŻBĄ

Założycielami i inicjatorami Szkoły Biblijnej River Bible

Institute są charyzmatyczni pastorzy i ewangeliści, doktorzy

Rodney i Adonica Howard-Browne, pochodzący z

Południowej Afryki, znani z jednego z największych

przebudzeń naszych czasów w kościele Carpenter's Home

Church w Lakeland na Florydzie. Ich służba w Stanach

Zjednoczonych zrodziła się w 1987 roku, gdzie po wielu

latach pracy ewangelizacyjnej i pastorskiej, w 1996 założyli

kościół River w Tampa Bay i służbę Revival Ministries

International (RMI), a zaraz potem Instytut Biblijny River

(RBI). Służba Rodneya Howarda-Browne’a znana jest z pasji

do ewangelizacji i powrotu do czystego, biblijnego wzoru

chrześcijaństwa, opartego na znakach i cudach oraz

charakteryzującego się chrztem w Duchu Świętym i Ogniu.

Obecnie służba RMI oraz RBI kształci setki usługujących w

mocy Ducha Świętego na całym świecie. Dr Rodney znany

jest z udzielania potężnego namaszczenia do usługiwania

w służbie, którego owocem jest m.in. służba znanego w

Polsce z objawiania Bożej mocy Randy’ego Clarka. Więcej

informacji na www.revival.com.

Dr Rodney i Adonica
Howard-Browne
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Nadzór ogólny nad służbą RBI w Polsce sprawować będzie

obecny dziekan RBI na Tampie, pastor Mark Cabrera wraz z

żoną. Oboje urodzili się i wychowali w chrześcijańskich

rodzinach, od dziecka będąc zaangażowani w życie

kościoła. Podążając za prowadzeniem Ducha Świętego i

pragnąc więcej Jego obecności, dołączyli do kościoła River

Tampa Bay w roku 2007.  W 2012 roku ukończyli RBI na

Tampie i zostali pracownikami kościoła, pełniąc pieczę nad

hiszpańskojęzyczną częścią służby. Obecnie pastor Mark

jest dziekanem Szkoły Biblijnej River (RBI), Szkoły

Uwielbienia River (RSW) oraz Szkoły Służb Państwowych

River (RSG).

Pastorzy Mark i Martha Cabrera

Bezpośredni nadzór nad służbą RBI w Polsce sprawuje

Apostoł Güçlü Corey Erman oraz jego żona Gulben Rose

Erman, obecnie operujący w urzędzie apostolskim

założyciele Kościoła River Istanbul Church w Stambule oraz

River West Palm Beach w Stanach Zjednoczonych.

Pastorzy Corey i Rose  aktywnie wspierają  pastorów i

kościoły w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie.

Po doświadczeniu potężnego objawienia Jezusa Chrystusa,

które nawróciło ich z religii islamu na chrześcijaństwo,

posługują na międzynarodowym gruncie, głosząc

bezkompromisowo Ewangelię oraz trenując młodych

usługujących w duchu przebudzenia, pełnego oddania

oraz doskonałości w chrześcijańskiej służbie.

Pastorzy Corey i Rose Erman
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PROWADZĄCY ZAJĘCIA W WARSZAWIE

Prowadzącymi zajęcia w Warszawie będą Pastorzy Jerzy

oraz Bożena Piotrowscy, założyciele Kościoła „Nowe życie”

w Warszawie, a obecnie Kościoła River w Warszawie,

posługujący od wielu lat, będący w bliskiej współpracy z

Apostołem Güçlü Corey Ermanem oraz głęboko

zakorzenieni w nurcie River, wywodzącym się z Tampy na

Florydzie. W 2010 roku ukończyli trzyletnie studia

teologiczne na Seminarium Teologicznym Livets Ord

współpracującym z Uniwersytetem Orala Robertsa. Bliska

znajomość oraz poczucie jedności Ducha z usługującymi

nurtu River, jak również klarowne prowadzenie Ducha

Świętego, skierowało ich w 2016 roku do decyzji o otwarciu

Instytutu Biblijnego River w Warszawie. 

Pastorzy Jerzy i Bożena
Piotrowscy

Dziekanem oraz bezpośrednim organizatorem Szkoły

Biblijnej River w Warszawie jest Michał Glonek, który wraz z

żoną Eweliną są liderami kościoła River w Warszawie. Po

ukończeniu trzyletniego programu Szkoły River Biblie

Institute w Stambule, w Turcji, pod kierownictwem i

nadzorem apostoła  Güçlü Corey Ermana, zostali

wyznaczeni i namaszczeni do posługi w mocy Ducha

Świętego jako nauczyciele w RBI Warszawa. Michał i

Ewelina odbyli również praktyczny trening chrześcijaństwa

„na ulicy”, pomagając w służbie Street Church w Calgary, w

Kanadzie, gdzie otrzymali twardy, praktyczny trening z rąk

jego lidera, Pastora Artura Pawłowskiego.

Michał i Ewelina Glonek
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PROGRAM RBI WARSZAWA

Program Instytutu Biblijnego River w Warszawie zapewnia wysokiej jakości, wypełniony Duchem

Świętym instruktaż w Słowie Bożym, szkolenie akademickie oraz edukację praktyczną dla osób

powołanych do pięciorakiej służby w Ciele Chrystusa. Służba RBI w Warszawie zapewnia również

szkolenie dla tych, którzy pragną zostać lepiej wyposażeni do usługiwania w innych obszarach

służby chrześcijańskiej: w kościele lokalnym, w swoim miejscu pracy, w rodzinie, lokalnej

społeczności lub w biznesie.

Instytut Biblijny River w Warszawie założony został, by wyposażyć mężczyzn i kobiety do

zwyciężania w każdej dziedzinie życia i niesienia zwycięstwa Jezusa Chrystusa na zewnątrz.

Naszym pragnieniem jest tworzyć mężów i kobiety Boże, którzy są głęboko zaznajomieni ze

Słowem, silni w praktykowaniu zasad wiary, wrażliwi na potrzeby innych i odważni jak lwy!

RBI w Warszawie oferuje dyplomowany program dwuletni oraz możliwość odbycia rocznej

praktyki w służbie w kraju lub za granicą.

PIERWSZY ROK

Program pierwszego roku jest stworzony dla wszystkich  chcących odbyć dogłębne studium

Biblii oraz doświadczyć Bożej chwały. Zapraszamy nie tylko osoby odczuwające powołanie do

służby na pełen etat, ale wszystkich, którzy pragną nauczyć się praktycznego odniesienia Biblii

do swojego codziennego życia.
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DRUGI ROK

Program dwuletni RBI w Warszawie stworzony jest jako centrum szkoleniowe dla tych, którzy

odczuwają powołanie do Pięciorakiej Służby, ale również dla każdego, kto pragnie poszerzyć

swoje zrozumienie Bożych rzeczy. Osoby kontynuujące naukę w RBI na drugim roku dostaną

możliwość praktycznego treningu w służbie oraz będą intensywnie studiować Słowo,

wzmacniając swoje obecne kompetencje, zdobywając głębsze zrozumienie Bożego Słowa i

ucząc się skutecznie pracować z ludźmi.

TRZECI ROK

Trzeci rok RBI to roczny program stażowy w służbie kościoła lokalnego River lub

współpracujących służb Revival Ministries International. Na trzecim roku zdobędziesz

doświadczenie z „pierwszej ręki” w roli usługującego przebudzeniem oraz będziesz umieszczony

pod osobistym coachingiem pastorów i liderów służb, aby uzyskać praktyczną wiedzę w

dziedzinie codziennych działań służby oraz zaangażujesz się w zewnętrze misje lokalnego

kościoła.

Rok akademicki składa się z pięciu 9-tygodniowych sesji. Nowi studenci będą przyjmowani na

początku każdej z sesji. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 9:00 - 13:00.

PLAN ZAJĘĆ I ROKU
 

Władza wierzącego
Doktryny biblijne
Chrystus Uzdrowiciel
Chrześcijański styl życia
Historia Kościoła
Eschatologia
Wiara
Dary Ducha
Wzrost duchowy
Służby Pomocy
Sprawy Serca
Misje
Realia Nowego Stworzenia
Badanie Nowego Testamentu
Badanie Starego Testamentu
Modlitwa

Zdobywanie Dusz
Zarządzanie Finansami
Poddanie i autorytet
Przymierze Krwi
Owoce Ducha
Ewangelie
Duch Święty
Uwielbienie jako styl życia

PLAN ZAJĘĆ II ROKU

Angelologia
Uzdrowienia i cuda w służbie
Jezusa
Przywództwo
Doskonałość w Służbie
Dary służby
Przygotowanie do Służby

Przebudzenie
Znaki i cuda
Droga Miłości
Rodzina Usługującego
Służba Ewangelisty
Imię Jezusa
Wizja
Kościół Nowego Testamentu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
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Na rozpoczęcie każdej sesji planowane są kilkudniowe spotkania przebudzeniowe z

usługującymi nurtu River – przedstawicielami pięciorakiej służby z całego świata. Ponadto,

chętnym studentom umożliwiamy wyjazd na międzynarodowy obóz przebudzeniowy w Turcji,

wyjazd na konferencję Eurasian Camp Meeting do Stambułu oraz inne międzynarodowe

konferencje. Na zakończenie programu każdego roku oferujemy możliwość wzięcia udziału w

misjach w Ameryce Południowej oraz Afryce.

DOŁĄCZ DO NAS!

KONTAKT

facebook.com/RBIWarszawa

Kontakt telefoniczny - dziekan Michał Glonek - tel. 530145698

Kontakt mailowy - RBI@riverwarszawa.pl

DODATKOWE WYDARZENIA

Opłaty studenckie wynoszą 100 PLN miesięcznie w trakcie trwania roku akademickiego. Opłaty

pokrywają koszt druku i przygotowania materiałów do zajęć oraz opłaty lokalowe. Zakup lektur

płatny będzie dodatkowo.

OPŁATY

SYSTEM OCENY STUDENTÓW

Na zakończenie każdej sesji student ma obowiązek wzięcia udziału w egzaminie. Do niektórych

zajęć przewidziane są prace semestralne. Wymogiem dla uczestników zajęć jest aktywne

wspieranie funkcjonowania swojego kościoła lokalnego w zakresie służb pomocy oraz udział we

wspólnych ewangelizacjach. Osoby niezrzeszone z żadnym kościołem lokalnym zapraszamy do

Kościoła River w Warszawie (więcej informacji na www.riverwarszawa.pl).


