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Drodzy Czytelnicy
Nareszcie jest lato – znów są wakacje, urlopy i wszystkie letnie przyjemności. A co w Chrześcijańskim Instytucie
Biblijnym w Warszawie? W ostatnich miesiącach najważniejszymi sprawami dla nas w Instytucie były tzw. „graduacje” kończących studia oraz nabór nowych kandydatów.
5 maja, jak co roku, odbyła się uroczystość „graduacji” w Międzynarodowym Instytucie TCM w Austrii, z którym
współpracujemy. Tegoroczna „graduacja” była wyjątkowa z kilku powodów: była 25 – jubileuszową, a dyplomy
otrzymało 48 osób (więcej niż kiedykolwiek wcześniej), pochodzących 19 krajów Europy, Azji i Afryki – w tym
takich jak: Armenia, Grecja, Izrael, Uzbekistan czy Turcja. Mieliśmy też 3 absolwentów z Polski (2 panie absolwentki i 1 pana absolwenta).

Instytut TCMI rozwija się i poszerza zasięg działalności. Obecnie studiuje w nim ponad 1400 osób z ponad
40 krajów z całego świata.
Instytut oferuje trzy poziomy studiów: Certyfikat, Master of Arts i Master of Divinity. Wszystkie rodzaje studiów
posiadają odpowiednią akredytację. Studia wyróżniają się głębokim zakorzenieniem w Biblii, wysokim poziomem
akademickim i praktycznym podejściem do nauczanych przedmiotów.

Studia w naszym Instytucie w Warszawie ukończyło w tym roku 20 absolwentów reprezentujących 7 różnych
środowisk konfesyjnych. Wszystkim reprezentowanym Kościołom dziękujemy za współpracę. Wszystkim absolwentom („naszym” i „międzynarodowym”) gratulujemy i życzymy błogosławionego usługiwania zdobytą wiedzą.
Miejsce odchodzących studentów zajmują nowi. Nabór na Korespondencyjne Studia Biblijne w tym roku trwa od
1 czerwca do 15 lipca.
KSB jest najstarszym i najbardziej popularnym programem szkoleniowym Instytutu. Jest bardzo ważny, ponieważ
daje podstawowe wykształcenie biblijne tym wszystkim, którzy chcą bardziej zaangażować się w służbę Kościoła.
Kurs ten prowadzony jest od 35 lat i daje szczególną możliwość ukończenia studiów biblijnych metodą korespondencyjną (pocztą tradycyjną i elektroniczną) w oparciu o specjalnie przygotowane do tego podręczniki. Dzięki niemu w ciągu 35 lat już ponad 2.500 osób otrzymało podstawowe wykształcenie biblijne i przygotowanie do służby
w Kościele. Dla wielu studia te stały się dobrym wstępem do służby i dalszego kształcenia się w tym kierunku.

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 czteroczęściową serią 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.
Te niewielkie książeczki, które
udostępniamy naszym Czytelnikom, są podręcznikami do
indywidualnego, a zwłaszcza
grupowego, studiowania życia
Jezusa Chrystusa w oparciu
o historie przedstawione
w czterech Ewangeliach. Stanowią też kolejne części czteroczęściowej serii zaplanowanej
tak, aby, studiując jeden rozdział tygodniowo, zapełnić cały kwartał jedną częścią, a cały rok czterema. Pierwszą
część umownie nazywamy „zimą”, a kolejne „wiosną”, „latem” i „jesienią” – ponieważ w takiej kolejności studiowanie byłoby najbardziej owocne. Nie znaczy to jednak, że całego cyklu nie można rozpocząć o innej, dowolnej
porze roku. Najważniejsze, by te „spotkania z Jezusem” odbywały się systematycznie i konsekwentnie.
Z okazji wakacji oferujemy promocję: Dobra Książka na Wakacje
(DKW). Promocja DKW jest wyjątkową okazję na nabycia po cenach
promocyjnych całej (lub wybranych tytułów) serii, którą nazywamy
„Wielkie tematy w małym formacie”. Zobacz więcej.
Pracujemy nad kolejnymi książkami. Jeszcze w tym roku ukaże się:
„Paweł Apostoł. Życie i dzieło Saula z Tarsu” Bena Witheringtona III.
Tłumaczymy „Kościół pierwszego wieku. Historyczne, kulturowe
i religijne tło powstania wspólnoty chrześcijańskiej” Arthura G. Patzii.
W następnej kolejności planujemy przewodnik do studiowania Księgi
Objawienia: „Oni zwyciężyli go. Sens czytania Księgi Objawienia” (tytuł oparty na Obj 12,11) Marka E. Moore’a.
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. Zapraszamy.
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