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Niniejszy komunikat dotyczy tematu pozycji Żydów, którzy są częścią Kościołów chrześcijańskich. Ponieważ 
wzrasta liczba Żydów, którzy pozostając ich członkami, nadal uznają swoją żydowską tożsamość powstała 
potrzeba, aby TJC II wypowiedziało się w tej kwestii. Konsultacje w Helsinkach, które rozpoczęły się w 2010 
roku i gromadzą żydowskich wierzących z kilku historycznych Kościołów oraz z ruchu Żydów mesjanistycz-
nych dodatkowo wzmacniają tę tendencję. 
TJCII jako inicjatywa mająca wyłącznie jeden cel, którym 
jest pełne pojednanie żydowskich oraz nie-żydowskich 
wierzących na poziomie osobistym i wspólnotowym 
w jednym ciele Chrystusa, uważa, że nieodzownie doty-
czy to również żydowskich członków Kościołów chrześcijańskich. Poza tym Komitet Wykonawczy TJC II 
uznaje, że jego charakterystyczna wizja wyrosła w ramach Żydowskiego Ruchu Mesjanistycznego, który ja-
sno ukazuje wyzwanie wiary w Jeszuę jako Mesjasza jakie stoi przed szerszą żydowską społecznością. Ży-
dowski Ruch Mesjanistyczny uznaje również ważną rolę jaką nieprzerwanie odgrywa żydowska tożsamość 
wierzących w Jeszuę członków Narodu Wybranego oraz ich potrzebę wspólnotowego kontekstu dla uznawa-
nia i wspierania swoich przekonań. Z drugiej strony wyzwanie stojące przed Żydami pozostającymi 
w Kościołach może być ich świadectwem dla Kościoła ukazującym jego naturę jako pojednanie pomiędzy Ży-
dem i poganinem w Mesjaszu. Poprzez publiczne przyznawanie się do swojej żydowskości w Kościele oraz 
poprzez domaganie się miejsca na wyraźne żydowskie świadectwo Żydzi w Kościele przyczyniają się do tego 
pojednania. Takie świadectwo w pełni uznaje historyczne dziedzictwo Kościoła zakorzenionego w żydowskich 
Pismach w sposób, który jest zgodny z nimi oraz z Tradycją Apostolską. Żydzi w Kościołach mogą stworzyć 
wzorzec dla innych żydowskich wierzących czerpiących z mądrości Kościoła oraz mogą być drogą powrotu 
Kościołów do pełniejszego żydowskiego dziedzictwa związanego z jego powstaniem. 
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 Zob Rz. 11:29.  Wybranie nie gwarantuje ostatecznego zbawienia. 
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 Zob Rdz. 12:2-3; 17:4-8; 26:2-5; 35:10-12; Łk 1:54-55; Rz. 9:4-5. 
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 Ef. 2:15; 3:4-6. 
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“Jako wierzący w Jezusa uznajemy swoją 
tożsamość zarówno jako członkowie” - Narodu 

Wybranego jak również ciała Chrystusa” 
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DROGA DO JUDAIZMU MESJANISTYCZNEGO 
 

(Część 2) 

Ponieważ TJCII jest wizją profetyczną mówiącą o całym Bożym planie zgromadzenia Żydów i pogan pod panowaniem 
Mesjasza Izraela i Zbawiciela świata liderzy inicjatywy TJC II pragną podkreślić, że proces ten może postępować tylko i 
wyłącznie pod warunkiem prowadzenia przez Ducha Świętego według wzoru pierwszego Soboru Jerozolimskiego 
w całkowitej wolności i wzajemnym szacunku. Dzieje się tak w momencie, gdy żydowscy wierzący pozostający w Kościo-
łach dają wyraźne świadectwo o swoim żydowskim dziedzictwie oraz gdy czynią to pozostając w jedności ze swoimi nieży-
dowskimi braćmi. W ten sposób odegrają swoją rolę w charakterystycznym powołaniu inicjatywy TJC II. Właśnie z tego 
powodu również liderzy TJC II przyjmują paryskie oświadczenie wydane przez Konsultacje w Helsinkach z czerwca 2011 
roku, którego treść zawierała m.in sformułowania: „Jako żydowscy wierzący w Jezusa uznajemy naszą tożsamość zarów-
no jako członkowie Narodu Wybranego jak również Ciała Chrystusa” oraz „jesteśmy żyjącym świadectwem tajemniczej i 
niewidocznej więzi, która łączy Kościół i Izrael”. Zdrowy rozwój relacji pomiędzy Kościołami oraz Żydami pozostającymi w 
nich przyniesie błogosławieństwo obu stronom oraz może przyczynić się do tego, że Kościoły te będą poważniej analizo-
wały, czym jest Żydowski Ruch Mesjanistyczny. Celami wszelkiej pracy na rzecz pojednania w ramach TJC II zarówno 
pomiędzy Ruchem Mesjanistycznym i Kościołami jak również pomiędzy Kościołami i ich żydowskimi członkami są przyno-
sząca obustronne ubogacenie wzajemna akceptacja Żydów i nie-Żydów oraz interakcja pomiędzy nimi. 

„… i tak cały Izrael będzie zbawiony… ” (Rz 11,26) 

Pośród wielu budujących doświadczeń sprzed 30 lat, które nabyłem, kiedy po raz pierwszy przeprowadziłem się do Izraela 
było również nadawane w telewizji świętowanie Simchat Torah w Liberty Bell Gardens w Jerozolimie. Simchat Torah jako 
huczne rozradowanie się prawem jest świętem zamykającym obchody Sukkot – święta namiotów. Stałem pośród tłumu 
obserwując Żydów reprezentujących różne chasydzkie tradycje wznoszących okrzyki i tańczących na scenie razem ze 
zwojami Tory. Niestety ze względu na mój początkujący po 3 tygodniach nauki w szkole językowej hebrajski nie byłem w 
stanie ich zrozumieć. Była tam jednak jeszcze jedna grupa, która śpiewała po angielsku i słowa ich pieśni bardzo mnie 
dotknęły: „My chcemy Mesjasza teraz, nie chcemy czekać”. Pieśni były powtarzane w kółko, a melodia przypominała 
wszystkie inne i anglojęzyczna grupa łączyła się z pozostałymi śpiewającymi. W tamtym momencie zrozumiałem, że jest to 
sposób Ducha Świętego na przekazanie mi bezpośrednio głębokich pragnień ich serc. Ludzie ci jeszcze nie zawierzyli 
swoich nadziei w Jeszui, lecz mieli pasję do nauczania Rabina Nachnama Of Batslava, którego mottem było: „mój ogień 
będzie płonął dopóki Mesjasz nie przyjdzie”. Byłem świadkiem wylania się ducha oczekiwania na Mesjasza. 
Z drugiej strony pośród Żydów zdarzają się historie takie, jak jednej z członkiń mojej anglikańskiej kongregacji. Jest Ży-
dówką mesjańską, która przez wiele lat odblokowywała i odkrywała swoje żydowskie pochodzenie. Jej dziadkowie wyemi-
growali z Łotwy do Anglii jakieś sto lat temu i skrzętnie ukrywali swoje korzenie i tradycję. Zachowując swoje dziedzictwo 
dla siebie dziadkowie zdecydowali nie wychowywać córki ani wnuczki w tradycji, w której sami wyrośli. Kobieta ta jest więc 
Żydówką, ale funkcjonowała jako poganin i dopiero teraz ma gorące pragnienie, aby ubogacić się konkretnymi obietnicami 
biblijnymi, których jest dziedziczką. 
Pomiędzy tymi dwoma przykładami znajdziemy jeszcze inne przeróżne historie doświadczeń. TJC II rozumie, że zarówno 
przed potomkami chasydzkiego rabina Nachmana jak i przed wieloma osobami jak moja przyjaciółka, które w tej chwili są 
częścią Kościołów, jeszcze długa droga zanim każdy z nich utożsami się z „całym Izraelem”. Wszyscy jesteśmy dziedzica-
mi historii, w której celowo, naturalnie lub przez przypadek wielu żydowskich wierzących podniesie swoją żydowską tożsa-
mość, aż do momentu, kiedy zaczną uważać siebie za Żydów pośród „całego Izraela”. Inni Żydzi, niewierzący jeszcze w 
Jeszuę, którzy bez wątpienia oddają chwałę Bożemu Słowu są oddzieleni od tych z nas, którzy kochają i adorują ich Me-
sjasza. 
Paweł pisze do rzymskiego kościoła z I wieku mając pełne przekonanie o ostatecznej jedności wierzących. Opisana przez 
niego podróż, jaką należy przebyć dotyczy pogan, takich jak ja, którzy zaufali żydowskiemu Mesjaszowi. Jednocześnie 
dostrzegalny pośród rozrastającej się grupy Żydów Ortodoksyjnych niezaspokojony głód Mesjasza zarówno w Izraelu jak i 
na świecie jest nieodłączną częścią tej samej podróży TJC II. Ponowne przyjrzenie się podstawom teologicznej alienacji, 
uznanie wieków wrogości i bólu oraz zrozumienie, że właśnie ta wierność Torze, która utrzymywała żydowską społeczność 
przez te wszystkie lata również przyczyniła się do odrzucenia Jeszuy jako Mesjasza – wszystkie te elementy dotyczą tej 
samej drogi. Tak jak Paweł w swoim liście TJC II oczekuje na ten dzień, kiedy oddzielenie chrześcijańsko-pogańskiej czę-
ści Kościoła od jej żydowskich korzeni będzie przeszłością „i tak cały Izrael zostanie zbawiony”. TJCII 
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Odbyły się trzy sesje szkoleniowe na temat serca wsta-
wiennika oraz wizji 
TJCII. Podczas weekendu 
wzięliśmy udział w nabożeń-
stwie szabatowym w Christ 
Church w Starym Mieście pro-
wadzonym przez Reuvena 
Bergera. Modliliśmy się pod 
Ścianą Płaczu, przechadzali-
śmy się na murach obronnych 
Jerozolimy modląc się o wy-
pełnienie Bożych obietnic wo-

bec swego ludu, mając świadomość w jak trudnych cza-
sach żyjemy i posługujemy.   

Podczas spotkań Komitetu Wykonawczego (trwających od 
poniedziałku 12 września do piątku 16 września) byliśmy 
gotowi do modlitwy się o zaplanowane przez nich kwestie 
i rozważane sprawy. Doświadczyliśmy wtedy kilku znaczą-
cych przełomów odnośnie decyzji, które zapadały. Z na-
szej strony odczuwaliśmy bardzo silne wezwanie do jedno-
ści wewnątrz Komitetu Wykonawczego – tak koniecznej, 
ponieważ kierujemy się w stronę Jerozolimy: „obłok się 
wznosi”. Pozostańmy wierni, abyśmy go zobaczyli, słuchali 
go i podążali za nim! (Wj 40,34-38). 

W związku z corocznym spotkaniem Komitetu Wykonaw-
czego TJCII w Kiryat Yearim wstawiennicy z Afryki, Austrii, 
Irlandii, Anglii, Holandii, Izraela, Stanów Zjednoczonych 
i Meksyku zebrali się razem, aby przygotować podstawy 
modlitwy, która jest kluczowa dla wizji TJCII. Prowadzeni 
przez Dave'a i Raquel Pyles, Koordynatorów Międzynaro-
dowego Wstawiennictwa z Kongregacji Mesjanistycznej 
Baruch HaShem w Dallas w Teksasie przybyliśmy na ty-
dzień przygotowawczy przed przyjazdem Komitetu Wyko-
nawczego, tak abyśmy mogli stanąć przed Panem z 
„czystymi rękami i szczerymi sercami”.  

W dniach 4-9 września 
wzięliśmy udział w czę-
ściowym poście, prosząc 
Pana, aby oczyścił nasze 
umysły i serca a także, 
aby zjednoczył nas, by-
śmy mogli Go szukać i w 
pełni podporządkować się 
Jego prowadzeniu zarów-
no jako poszczególne 
osoby, jak i jako zespół. 
Podczas tego weekendu 
otrzymaliśmy bardzo silne 
upomnienie, aby strzec 
naszej mowy – nawet w 
żartach. Reprezentujemy 
różne prądy i sposoby 
wyrażania wiary, co może 
potencjalnie wzmacniać 
nasze wstawiennictwo lub 

nas rozdzielać. Jesteśmy Żydami mesjanistycznymi, rzym-
skimi katolikami, anglikanami, członkami First Nations 
Cree, chrześcijanami ewangelicznymi; pochodzimy 
z charyzmatycznych i niecharyzmatycznych wspólnot. Czy 
będziemy zjednoczeni w tym wysiłku wstawienniczym czy 
pozwolimy, by nasza różnorodność nas podzieliła? Wybra-
liśmy jedność!  
 
 

Czy będziemy zjednoczeni w tym wysiłku wsta-

wienniczym czy pozwolimy, by nasza różnorod-

ność nas podzieliła? Wybraliśmy jedność!  

Martin Bühlmann jest założycielem i przewodniczącym Ruchu Winnicy (Vineyard) w Bernie 

w Szwajcarii. Wraz ze swoją wspaniałą żoną Georgią (37l.) nadzorują rozwój kongregacji Winnicy w 

Berlinie. Oboje są na równi liderami Ruchu Winnicy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii gdzie nadzo-

rują już 75 kongregacji. Przyczynili się również znacznie w rozwoju 12 migracyjnych kongregacji w 

Afryce oraz kolejnych 50 na terenie Europy i Afryki. Martin jest członkiem Międzynarodowego Ko-

mitetu Wykonawczego Winnicy, którego członkowie pomagają w koordynacji Ruchu Winnicy na 

światową skalę składającego się z ponad 2 tysięcy kongregacji. Martin i Georgia mają pięcioro dzie-

ci oraz troje wnuków. 

 
Arlene Stucki jest członkiem Komitetu TJC II 

w Ameryce Północnej. Jako nauczycielka bi-

blijna od prawie 40 lat zanurzona w społecz-

ności żydowskiej oraz jest głęboko związana z 

wizją TJC II. Mieszka wraz mężem Johnem w 

Estes Park w stanie Kolorado i prowadzi tam 

służbę wstawienniczą TJC II. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

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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Komitet Wykonawczy TJCII – Izrael, Wrzesień 2011 

Podczas spotkania Komitetu Wykonawczego w Kiryat Yearim w dniach 12-16.09. 2011 poczyniono kolejne ważne kroki 
na drodze TJC II w kierunku Jerozolimy.  

 Po pierwsze rozwija się propozycja umiejscowienia centrum TJCII w Jerozolimie. Prześlemy 

więcej informacji, gdy będziemy mieli konkretny postęp.  

 Po drugie, podczas przyszłorocznego spotkania Komitetu Wykonawczego TJCII odbędzie się 

jednodniowe spotkanie dla liderów mesjanistycznych w Izraelu.  

 Po trzecie, w dniach 7-10 października 2013 roku, siedem lat po ostatnim międzynarodowym 

zgromadzeniu, odbędzie się kolejna międzynarodowa konferencja TJCII w Jerozolimie.  

 Po czwarte, mieliśmy silne przekonanie, że okres spotkań w Kiryat Yearim się zakończył i 

zadecydowaliśmy, że w 2012 Komitet Wykonawczy spotka się w Jerozolimie.  
 
 

Komitet zaprosił Martina Bühlmanna, europejskiego przewodniczącego Ruchu Winnicy (Vineyard movement), aby dołą-
czył do Komitetu Wykonawczego. Martinowi leży na sercu formacja liderów w przyszłości i będzie odgrywał znaczącą rolę 
w przygotowywaniu naszego wyjścia do młodszych pokoleń.  

Omówiono i 
zatwierdzone 
krótkie oświad-
czenie dotyczą-
ce polityki TJCII 
w kwestii Żydów 
w Kościołach. Potrzeba stworzenia takiego dokumentu wynikła w Europie i 
zmierzała w stronę dłuższego dokumentu, lecz podczas spotkania Komitetu 
Wykonawczego w 2010 stwierdził on, że potrzebny jest krótsze oświadcze-
nie. Grupa składająca się z braci mesjanistycznych i braci z narodów przygo-
towała w Jerozolimie to oświadczenie na tydzień przed spotkaniem Komitetu.  
 

Komitet zachęca tych, którzy zaangażowani są w ramach TJCII w kwestie teologiczne, aby wypracowali potencjalne pra-
ce badawcze poruszające aspekty wymagające głębszej analizy i refleksji, aby wizja TJCII mogła się rozszerzać. 

Strona 4 

Podczas spotkania prowadzono rozmowy z 
Marcelo Miranda Guimarães z Brazylii na te-
mat możliwości zorganizowania konferencji 
TJC II w Belo Horizone w przyszłym roku. 
Pamiętajcie o tym w swoich modlitwach. 


