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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.
29 kwietnia, jak co roku, odbyła się uroczystość „graduacji” w Międzynarodowym Instytucie TCM w Austrii,
z którym współpracujemy. W tym roku mieliśmy 34 absolwentów z 14 krajów Europy, Azji i Afryki, w tym po
raz pierwszy 2 absolwentów z Kenii. Mieliśmy też 2 absolwentów z Polski – jednym z nich jest nasz instytutowy
kolega, Emanuel Weremiejewicz.

Instytut TCMI rozwija się i poszerza zasięg działalności. Dotąd mieliśmy studentów z 35 krajów, w tym: 24 krajów
europejskich, 1 afrykańskiego, 9 azjatyckich i euro-azjatyckiej Rosji. W tym roku do krajów, gdzie oferowane są
studia TCMI, dołączyły Stany Zjednoczone – pierwsza amerykańska sesja odbyła się w marcu, w Indianapolis.

Studia w naszym Instytucie w Warszawie ukończyło w tym roku 28 absolwentów reprezentujących 6 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 15 lipca). 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, i tym razem jesteśmy wdzięczni za Waszą pomoc w naborze.
Nasza służba wydawnicza zaowocowała drukiem obszernej książki „Jak
powinniśmy żyć. Podstawy etyki chrześcijańskiej” Stanley’a J. Grenza.
Mogą korzystać z niej zarówno studenci, jak i pastorzy oraz wszyscy zainteresowani tym tematem.
„Czym jest etyka? Jakie znaczenie ma dla chrześcijan? Wszyscy jesteśmy
etykami. Każdego dnia naszego życia zmagamy się z decyzjami dotyczącymi tego, jak powinniśmy żyć. Krótko mówiąc, nieustannie podejmujemy
decyzje, które są z natury etyczne.”
Polecamy też wcześniej wydaną książkę „Trudne pytania – biblijne odpowiedzi. Wybrane zagadnienia chrześcijańskiej etyki biblijnej” Jack’a Cottrella, omawiającą podstawowe tematy etyczne z perspektywy Biblii.
Pracujemy nad kolejnymi częściami czteroczęściowej serii do studiowania (i praktycznego zastosowania w swoim życiu) życia Jezusa Chrystusa pt. „Cały rok z Jezusem”, autorstwa Marka E. Moore’a i Jona Weece’a.
Część pierwsza, „Osoba Jezusa”, ukazał się wiosną tego roku. Druga
część spotkań z Jezusem („Moc Jezusa”) ukaże się jesienią, a trzecia
i czwarta („Nauczanie Jezusa” i „Pasja Jezusa”) w 2019 roku. Każda część
serii jest podręcznikiem do indywidualnego, a zwłaszcza grupowego,
studiowania życia Jezusa Chrystusa w oparciu o historie przedstawione
w czterech Ewangeliach.
Polecamy też wcześniej wydaną książkę „Czego nauczał Jezus?” George’a Adlera. Jest to bardzo przystępna prezentacja 13 wybranych tematów Biblii w nauczaniu Teologa Wszechczasów.
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.
Michał Weremiejewicz
Dyrektor Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego

Chrześcijański Instytut Biblijny
ul. Puławska 114/8; 02-620 Warszawa
tel.: 22 646 82 28; e-mail: biuro@chib.pl
www.chib.pl

