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Drodzy Czytelnicy,

Wakacje są już za nami. Chrześcijański Instytut Biblijny rozpoczyna nowy sezon służby.

Tegoroczny sezon akademicki rozpoczynamy ze 137 studentami, w tym z 49 nowoprzyjętymi. Przed nami 
dobry czas wspólnej nauki.

Jak zwykle, największą grupą są uczestnicy Korespondencyjnych Studiów Biblijnych. Program w systemie 
korespondencyjnym prowadzimy już od 32 lat i wciąż jest tak samo popularny. Pomimo nieustającego na-
pływu zgłoszeń, w tym roku zakończyliśmy już przyjęcia. Zainteresowanych informujemy, że kolejny nabór 
na KSB odbędzie się wiosną przyszłego roku.

W naszej służbie edukacyjnej w dalszym ciągu będziemy współpracować z Międzynarodowym instytutem 
TCM, szczególnie w zakresie studiów magisterskich (w naszej terminologii są to Uzupełniające Studia Bi-
blijne (Certyfikat) i Magisterskie Studia Biblijne. Instytut TCMI wciąż rozwija się i przybywa studentów 
z nowych krajów Europy, Azji centralnej, Afryki północnej oraz Bliskiego Wschodu. (Na fotografii grupa 
studentów MSB z Polski, Czech i Ukrainy z wykładowcą Etyki z Estonii).

W związku z tym bardzo polecamy Magisterskie Studia Biblijne, w których mogą uczestniczyć posiadacze 
licencjatu lub magisterium z teologii i wszystkich innych dziedzin. Nie posiadającym takiego wykształcenia 
polecamy Uzupełniające Studia Biblijne TCMI. Studia MSB, akredytowane w USA, wyróżniają się wyso-
kim poziomem akademickim przy bardzo praktycznym, użytecznym w służbie, podejściu do wszystkich 
przedmiotów.

Szczegółowe informacje o wszystkich naszych studiach można uzyskać w biurze Instytutu lub na www.chib.pl.

Wszystkim Wam, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyliście i wspieraliście nas w tegorocznym naborze, 
serdecznie dziękujemy i prosimy o ciąg dalszy. Są pastorzy, absolwenci i studenci, na których pomoc może-
my zawsze liczyć – im dziękujemy szczególnie.

Polecamy też nasze wydawnictwa. Szczególnie czterotomową serię „W Jego służbie”, dedykowaną pasto-
rom i starszym zboru: „Odpowiedz na Jego powołanie”, „Odzwierciedlaj Jego charakter”, „Prowadź Jego 
Kościół” i „Ciesz się Jego ludem”. To już ostatnia okazja do zakupienia pierwszego tomu, którego nakład 
właśnie się kończy.

Rozpoczęliśmy pracę nad kolejną serią – serią podręczników do grupowego i indywidualnego studiowa-
nia życia Jezusa, pod wspólnym tytułem: „Cały rok z Jezusem”. Część pierwsza „Osoba Jezusa” ukaże się  
w przyszłym roku.

Kończymy pracę nad małą książeczką „Biblijne korzenie islamu” Victora Knovlesa (ukaże się jeszcze  
w tym roku) i dużym podręcznikiem, głównie dla studentów MSB, „Podstawy etyki chrześcijańskiej” Stan-
leya Grenza (ukaże się w przyszłym roku). Planujemy też wznowienie kolejnych podręczników dla Kore-
spondencyjnych Studiów Biblijnych.

Wszystkie informacje o wydawnictwach znajdziecie na www.chib.pl lub w informatorach, które są dostępne 
w biurze Instytutu.

Pozostańcie więc z nami w tym nowym sezonie służby. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i wspie-
ranie Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego.

Michał Weremiejewicz 
Dyrektor Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego
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