
Winter 2008 

W komunikacie na temat:   Świadectwa   

 Nasz nowy Europejski Koordynator Wstawienników  Moja droga do TJCII 

KKOMUNIKATOMUNIKAT  TJCII TJCII                                                   ZZIMAIMA  2012 2012   

W dniach 24-27 października 2011 r. w Tatrzańskiej Łomnicy w wysokich Tatrach 
Słowackich na północy kraju odbyły się pierwsze Konsultacje TJCII dla Europy 
Wschodniej. Uczestnicy z Czech, Polski, Litwy, Ukrainy, Słowacji, Węgier i Rumuni 
zgromadzili się razem z liderami TJCII i wstawiennikami z Zachodniej Europy i 
Izraela. Przy pomocy swojego zaangażowanego zespołu Pavol Strežo (Słowacja) 
świetnie zorganizował i poprowadził to wydarzenie. Każdego wieczoru uwielbienie 
było prowadzone przez Irka Czubaka z Krakowa (piosenki hebrajskojęzyczne) a 
każdego ranka przez młodych słowackich muzyków. We wtorek i środę wieczorem 
swoim żywym przesłaniem podzielił się z obecnymi Borys Grishenko z mesjani-
stycznej kongregacji z Kijowa (Ukraina). Oprócz pastora Borysa, jego żony i dwóch 
młodych asystentów Żydzi mesjanistyczni przybyli z Bukaresztu (Rumunia - Florin Suciu) oraz Budapesztu (András Li-
bermann). W środę podjęta została kwestia Żydów pozostających w Kościele i około sześć osób spośród obecnych 
uznało siebie za Żydów lub też przyznało się do szczególnie ważnego dla nich żydowskiego dziedzictwa.  

 
Uderzająca zmiana jaka była widoczna w porównaniu z wcześniejszymi konsultacja-
mi TJCII podczas październikowych spotkań to duża liczba młodych osób, co znacz-
nie obniżyło średnią wieku uczestników. W sesji poprowadzonej przez TJCII Now 
Generation (młodzi liderzy z Izraela i Europy) wzięło udział około 40 uczestników. 
Pierwszego wieczoru Heibert Binder (Austria) przedstawił nowa prezentację dotyka-
jącą tematu historii Izraela i Kościoła. Pastor Binder prowadzi dalsze badania nad 
istnieniem możliwych przypadków ukrytych w synagogach Europy Wschodniej Ży-
dów wierzących w Jezusa nawet już w XVII w. Pierwsze dwa nauczania wygłoszone 
zostały przez Beniamina Bergera, który bardzo mocno zaakcentował powołanie Izra-
ela oraz jego dopełniającą się wraz z narodami rolę w Bożym planie. Kolejne nau-
czania zostały zaprezentowane przez Hansa Schulza (Niemcy) i ks. Petera Hockena 

(Austria). Po czym mocne wezwanie skierował do zebranych Johannas Fichtenbauer Europejski Dyrektor TJCII.  
 
Pod koniec Konsultacji reprezentanci Polski byli gotowi do rozpoczęcia działalności swojej grupy narodowej TJCII. Po-
dobnie i Węgrzy po kilku latach wykazywanego zainteresowania przez niektórych z nich są gotowi, by ruszyć ze swoją 
grupą narodową. Czesi byli reprezentowani przez dwoje „weteranów” z International Christian Embassy, którzy po raz 
pierwszy podczas tych dni dowiedzieli się szczegółów dotyczących TJCII. Wszyscy przybyli Litwini reprezentowali jedną 
wspólnotę i po powrocie do domu chcą rozszerzać wizję, z która się tu zetknęli. Pavol Strežo będzie dalej kontynuował 
pracę dla TJCII wraz z wieloma młodymi ludźmi, którzy przybyli na konsultacje wraz z bardziej doświadczonymi wierzą-
cymi. Modliliśmy się o Boże prowadzenie dla Florina Suciu a także za Davida Nagy'ego z Oradea oraz jego współpracę 
z ojcem Vasilem Mihoc w sprawie przyszłych prawosławno-mesjanistycznych konferencji w Rumunii.  
 
Dwaj liderzy YWAM z Norwegii zostali poruszeni przez wizję TJCII, dlatego też mamy nadzieję, że wskażą oni drogę 
TJCII do Skandynawii. Po zakończeniu spotkania stało się prawdopodobnym, że gospodarzami następnych Konsultacji 
TJCII dla Europy Wschodniej będą bracia mesjanistyczni z Ukrainy. 
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ŚWIADECTWA 

 
Dr. Jana Merašická (psycholog; wolny kościół, Partizánske, Słowacja) 

„Dla mnie Konsultacje TJC II były jednym z najmocniejszych duchowo doświadczeń 
w moim życiu. Mam służbę na rzecz Izraela w naszym Kościele już około 6 lat i naprawdę 
bardzo kocham Żydów. Jednak po raz pierwszy zrozumiałam, co Paweł apostoł miał na 
myśli w słowach Listu do Efezjan 2,15 o jednym nowym człowieku. Myślę, że w Kościele 
nie doświadczamy spełnienia tej obietnicy jeszcze w pełni. Moim zdaniem ten związek 
z inicjatywą TJC II może przynieść nam nowe spełnienie w Chrystusie. Po powrocie do 
domu miałam okazję nauczać na ten temat i bojaźń boża spłynęła na naszą kongregację. 
Ludzie doświadczali radości i smutku. Pokutowali za swoje grzechy oraz za grzechy prze-
ciwko Żydom. Dwoje z uczestników wyznało swoją obojętność wobec ich żydowskiego 
pochodzenia.   

Nasz pastor uznał ten temat za kluczowy w naszym dalszym rozwoju Kościoła. Mogliśmy 
pobłogosławić Izrael i Żydów Mesjanistycznych w nowy sposób. Doświadczyłam Bożego działania we mnie na 
nowy sposób, ponieważ Pan potwierdził swoją obecność w moim życiu poprzez relację z Izraelem”. 
 
Maria Miduch (Wykładowca języka hebrajskiego w Salezjańskim Seminarium w Krakowie; pisze swój 
doktorat na seminarium z judaistyki hermeneutyki biblijnej) 
“Wiara w wierność Boga względem swoich obietnic, pragnienie jedności, potrzeba wspólnej 
modlitwy zgromadziły nas na Słowacji, na 1. Wschodnioeuropejskich konsultacjach TJCII. 
Nauczanie, którego słuchaliśmy dotyczące zarówno historycznej, organizacyjnej jak i du-
chowej strony TJCII poruszyło nasze serca bardzo głęboko. Wspólne pochylanie się nad 
tajemnicą Bożego planu, uznanie winy narodów względem Izraela a tym samym Boga, 
prośba o wybaczenie i radość z przebaczenia wyrażona w uwielbieniu Pana zjednoczyły 
nas wszystkich – przybyłych z rożnych krajów. Umacniały nas także świadectwa składane 
przez uczestników pochodzących z różnych denominacji jednak prowadzonych przez jedne-
go Ducha. Czas spotkań w grupach narodowych, dał nam możliwość spojrzenia raz jeszcze 
na swoje zaangażowanie dla sprawy TJCII, podjęcie konkretnych decyzji i uporządkowanie 
kwestii formalnych. Obecność Braci z Izraela stanowiła dla nas dodatkową zachętę do wy-
trwałości w działaniach, jakie podejmujemy. Wspólna tęsknota za Mesjaszem, który powróci 
by poślubić swoją Oblubienicę – jeden Kościół połączyła nas w wołaniu o jedność”.  
 
Ciąg dalszy na następnej stronie 
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 Przedstawienie   

Christine Braunsteiner,  
 nowego Europejskiego Koordynatora 

Wstawienników TJCII 
 

Christine pochodzi z Ko-
ścioła katolickiego i od 
wielu lat jest zaangażowa-
na w katolickiej odnowie 
charyzmatycznej. Obecnie 
Christine jest osobą sa-
motną i rozeznaje plan 
Boży dla jej życia. Ma 26 
lat i wkrótce rozpocznie 
pracę w charakterze nau-
czycielki.  

Pierwszy kontakt Christine z TJCII nastąpił w 2004 
roku, kiedy ks. Peter Hocken zapoznał ją 
z broszurą "Wizja, geneza, dokumenty TJCII". Jak 
mówi Christine, wizja TJCII bardzo mocno poruszy-
ła jej serce. Od razu wiedziała, że jest to dzieło, w 
które chce się zaangażować. Kilka miesięcy póź-
niej Christine przyłączyła się do grupy wiedeńskich 
wstawienników TJCII i zaczęła uczestniczyć w ich 
spotkaniach. 
Od spotkania w Gnadenthal w 2008 roku, Christine 
została zaangażowana w działania "Now Genera-
tion TJCII". Jej pragnieniem jest pomoc w przygo-
towaniu Oblubienicy na Gody Baranka. Od stycznia 
2012 roku Christine zastąpi Ans Leitner w obowiąz-
kach Europejskiego Koordynatora Wstawienników 
TJCII. 

Christine Braunsteiner i Ans Leitner 

Florinel Suciu (pastor kongregacji mesjań-
skiej w Bukareszcie, Rumunia ) 
 
„Shalom U’vracha Ba’Mashiach!!!” 

 
Konsultacje TJCII na Słowacji 
były dla mnie wyjątkowym do-
świadczeniem po pierwsze, dla-
tego że miałem przywilej zoba-
czenia wierzących z różnych 
denominacji otwartych na siebie 
nawzajem i chętnych do zrozu-
mienia inicjatywy TJC II. Moje 
dotychczasowe uczestnictwo w 
Konsultacjach TJC II w Rumunii 

(pięciokrotne) odbywało się w chrześcijańsko-
prawosławnym kontekście. Tym razem w innym 
świetle denominacyjnym zobaczyłem również 
nową odsłonę TJC II, co było dla mnie bardzo 
ważne, ponieważ byłem jedną z osób, która 
wolontaryjnie wspomagała i promowała wizję 
TJC II wszędzie gdzie to możliwe. Na Słowacji 
byłem gorąco zachęcony, by zobaczyć jak 
Duch Święty porusza się pośród Żydów Mesja-
nistycznych. Moja obecność na Słowacji otwar-
ła mi oczy na drobne aspekty związane z TJC 
II, które mogą być wprowadzone w Rumunii. 
Jedną z takich możliwości jest przetłumaczenie 
materiałów TJC II i umieszczenie ich na naszej 
rumuńskiej stronie inicjatywy. Inny pomysł to 
podzielenie się nauczaniem TJC II z zwierzch-
nikami Kościoła, których znamy.  
Wielkie dziękuję dla tych wszystkich, którzy spi-
sali się tak dobrze i dzięki nim mogłem uczest-
niczyć w Konsultacjach”. TJCII 

Johannes Fichtenbauer (Przewodniczący TJCII 
w Europie) obok Borisa Grisenko (Lider Mesjani-

styczny z Kijowa, Ukraina) i jego żony - Anny. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

The Aims of TJCII Include: 
 

 Make known the restoration of the Jewish segments of 

the Body of Messiah 

 Foster repentance for the historic suppression of the 
corporate Messianic Jewish witness of Yeshua (Jesus), 

the Messiah  

 Further the calling and election of Israel and the Messi-
anic Jewish Community through intercessory prayer, 

teachings and diplomacy 

 Foster reconciliation and unity between Christians and 

Messianic Jews 

Published by TJCII, a non-profit  
initiative which began in 1995. 
Executive General Secretary: 
Marty Waldman 
Email: egs@tjcii.org 
Editor: Carole Wright 
Email: editor@tjcii.org 
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Moja droga do TJCII 

Autor: Martin Bühlmann 

Jako młody 9-letni chłopiec zostałem głęboko poruszony historią Izraela. Moi rodzice zabrali 
mnie pewnego razu na spotkanie, podczas którego Żydzi z Izraela dzielili się swoimi do-
świadczeniami życia w Ziemi Świętej, mieszkania w kibucu i tworzenia zrębów państwowości 
Izraela. Dziś widzę, że to doświadczenie zasiało w moim młodym sercu ziarno zainteresowa-
nia tematem Izraela i roli narodu żydowskiego. Ale dopiero moje duchowe spotkanie z Bo-
giem, które nastąpiło, kiedy miałem 19 lat tak naprawdę zmieniło moje serce i poddało je pod 
panowanie Mesjasza. Wróciło do mnie to doświadczenie, jakie miałem jako mały chłopiec 
i zacząłem się modlić w sprawie mojego odniesienia do narodu wybranego. 
 
Kiedy Georgia i ja zaczęliśmy pracę w Kościele Vinyeard w Bernie w Szwajcarii, głównym 
naszym pragnieniem stało się budowanie pomostów pojednania między poszczególnymi wy-
znaniami chrześcijańskimi i narodem żydowskim. Pan zawsze rozpoczynał nowe rzeczy w 

moim życiu poprzez osobiste relacje i przyjaźnie. Dokładnie tak samo stało się i tym razem. Pan umożliwił mi dotarcie do 
rzymskich katolików, protestantów różnych wyznań i liderów nowych kościołów, zielonoświątkowych i ewangelicznych. 
 
Będąc liderem lokalnej kongregacji zacząłem zapoznawać się z Ruchem Mesjanistycznym oraz miałem nadzieję na zbu-
dowanie pewnych znaczących relacji. Pan umożliwił mi wejście w lokalną społeczność żydowską i dał mi kilku wspania-
łych przyjaciół. Przez lata poznałem wielu Żydów jednak w większości niereligijnych. Te relacje były bardzo pomocne 
i ważne zarówno dla Georgii jak i dla mnie. Dopiero jednak wtedy, kiedy spotkałem Marcel'a Rebiai'a zostałem wreszcie 
wprowadzony do Ruchu Mesjańskiego. Ta relacja pomogła mi umocnić znaczenie sederu Pasachowego, Świąt Sukkot 
i Szawuot jak również sederu szabatowego, które zaczęliśmy obchodzić w Kościele Vineyard w Bernie. To zaś ponownie 
otworzyło nam drzwi do gminy żydowskiej i zaspokoiło moje pragnienie pomocy kościołom i kongregacjom zarówno 
w ramach Ruchu Vineyard jak i poza nim w odkrywaniu biblijnych korzeni świąt. Kiedy Marcel powiedział mi o wizji TJCII, 
doświadczyłem przynaglenia ze strony Pana do połączenia się wraz z braćmi i przyjaciółmi z TJCII w pracy na rzecz jed-
ności między mesjańską i pochodzącą z narodów (nie-żydowską) częścią Ciała Jezusa. W osobach zaangażowanych w 
TJCII odnalazłem bliskiego mi ducha i pragnienie oglądania jedności w Ciele Chrystusa i przygotowania drogi dla Pana. 
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ATTENTION: all 20-40 year olds: 

The NOW GENERATION (20-40 year olds) will be meeting in Dolny Kubin, Slovakia February 10 through 12, 
2012.  All interested young people of this age group are welcome to join them for this weekend.   

PLEASE tell all your friends.  Details may be obtained at tjcii.slovakia@gmail.com.   


