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Drodzy Czytelnicy,
Już jest lato, już mamy wakacje. Z tej perspektywy dobrze jest popatrzeć wstecz na kilka ostatnich wydarzeń
naszego roku akademickiego. W ostatnich miesiącach najważniejszymi sprawami dla nas w Instytucie były
tzw. „graduacje” kończących studia i nabór nowych kandydatów.
7 maja, jak co roku, odbyła się uroczystość „graduacji” w Międzynarodowym Instytucie TCM w Austrii, z którym
współpracujemy. W tym roku mieliśmy 36 absolwentów z 13 krajów Europy i Azji, w tym tak odległych jak Kazachstan, Uzbekistan czy azjatycka część Rosji. Niektórzy musieli odbyć długą podróż, aby dojechać do Austrii.
Mieliśmy też 3 absolwentów z Polski.
Instytut TCMI rozwija się i poszerza zasięg działalności. Obecnie mamy studentów z 35 krajów, w tym z 24 krajów
europejskich, 1 afrykańskiego, 9 azjatyckich i euro-azjatyckiej części Rosji. Patrząc na mapę 23 lokalnych ośrodków, zajęcia odbywają się od Lizbony w Portugalii po Władywostok w Rosji, poprzez takie kraje jak Kenia, Turcja,
Iran czy Kirgistan. Jest to dodatkowa atrakcja i pożytek studiowania z TCMI. Absolwenci studiów magisterskich
TCMI mogą podjąć studia doktoranckie na Johnson University w USA.

Studia w naszym Instytucie w Warszawie ukończyło w tym roku 32 absolwentów reprezentujących 11 różnych
środowisk konfesyjnych. Wszystkim reprezentowanym Kościołom dziękujemy za współpracę. Absolwentom gratulujemy i życzymy błogosławionego usługiwania zdobytą wiedzą.
Miejsce odchodzących studentów zajmują nowi. Nabór na Korespondencyjne Studia Biblijne zbliża się ku końcowi (już tylko do 30 czerwca). Nabór na pozostałe studia odbywa się w trybie ciągłym przez cały rok. Szczególnie
polecamy Magisterskie Studia Biblijne, w których mogą uczestniczyć posiadacze licencjatów z teologii i wszystkich innych kierunków studiów, a także Uzupełniające Studia Biblijne (Certyfikat), które nie wymagają posiadania
studiów wyższych. Studia USB (Certyfikat) są jak gdyby połówką studiów MSB (magisterskich). Po zaliczeniu
pierwszej połówki, można, w dowolnym czasie, zaliczyć (spełniając odpowiednie warunki) drugą i otrzymać akredytowany dyplom magistra. Jak zawsze, tak i tym razem, jesteśmy wdzięczni za Waszą pomoc w naborze.
Nasza służba wydawnicza zaowocowała drukiem drugiego tomu
„Życia Jezusa Chrystusa” Marka E. Moore’a (pierwszy tom wciąż
dostępny), oraz czwartym tomem z serii podręczników dla starszych
zboru: „Ciesz się Jego ludem” Jima Estepa, Davida Roadcupa i Gary’ego Johnsona (polecam też trzy poprzednie tomy: „Odpowiedz
na Jego powołanie”, „Odzwierciedlaj Jego charakter”, „Prowadź
Jego Kościół”). Pracujemy nad małą książeczką „Biblijne korzenie
islamu” Victora Knovlesa i książką „Podstawy etyki chrześcijańskiej” Stanleya Grenza. Planujemy też wznowienie kolejnego podręcznika dla Korespondencyjnych Studiów Biblijnych.
Wszystkie informacje o Instytucie znajdują się także na naszej stronie internetowej www.chib.pl. Zapraszam do
systematycznego zaglądania. Dla osób, które nie mają dostępu do Internetu, w biurze Instytutu dostępne są informatory w tradycyjnej formie papierowej.
Wasz brat w Chrystusie,
Michał Weremiejewicz
Dyrektor Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego
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