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Ans Leitner (Holandia) 

Ponad 25 wstawienników z 10 różnych krajów, spotkało się Jero-
zolimie na wspólnej modlitwie (towarzyszącej odbywającym się 
obradom Komitetu Wykonawczego TJCII - przyp. tłum). Członko-
wie Komitetu Wykonawczego TJCII z wdzięcznością podziękowali 
wszystkim wstawiennikom, zarówno tym, którzy przyjechali do 
Jerozolimy, jak również tym, którzy modlili się w miejscu swojego 
zamieszkania. Potwierdzili, że modlitwa otworzyła im drogę do 
podejmowania decyzji w czasie jerozolimskiego spotkania a także 
przygotowania dobrych planów na nadchodzący rok. 
 
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że naszej modlitwie (w pomieszcze-
niach „Chosen People Ministries”) przewodniczyli Dave i Raquel 
Pyles z Dallas. W ciągu tych 2 tygodni, nauczyłem się, jak być 
bardziej skutecznym wstawiennikiem. Był to też czas aby poznać 
siebie lepiej i modlić się za wszystkich zgromadzonych wstawien-
ników i ich kraje. 
 
Pewnego ranka towarzyszyliśmy kaznodziei holenderskiemu w 
proklamowaniu na murach Starego Miasta, Bożych obietnic dla 
Izraela, Jerozolimy i Narodu Żydowskiego. W formie błogosła-
wieństwa wypowiadaliśmy je na głos. Zakończyliśmy słowami: 
„Panie, przypominamy Ci obietnice jakie złożyłeś”. 
 
Widząc z jak wielu różnych stron świata przyjechaliśmy do Jerozo-
limy, przychodziły mi na myśl słowa Proroka Nehemiasza 4,13-14: 
„Praca jest różnorodna i rozległa, a myśmy rozdzieleni na 
murze, jeden z dala od drugiego. Na miejscu, gdzie usłyszy-
cie głos trąby (szofaru), tam się przy nas zgromadźcie”. 
Rzeczywiście wyglądało to tak, jakbyśmy przybyli ze wszystkich 
stron do Jerozolimy, aby się modlić w intencji „naprawy muru wo-
kół Jeruzalem” oraz wzmocnić się nawzajem. Wiele razy otrzymy-
waliśmy słowo z Księgi Izajasza 40,31: „Ci, co zaufali Panu, od-
zyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęcze-
nia, bez znużenia idą”. 
 
Dobrze było modlić się razem w jedności, ramię w ramię, w zgo-
dzie, w miłości, we wzajemnym szacunku, zachęcając siebie, mię-
dzynarodowych liderów oraz wszystkich wstawienników słowami 
Proroka Aggeusza 1,13-14: „Ja jestem z wami! - wyrocznia Pa-
na. Pobudził więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, 
namietnika Judy (liderzy mesjanistyczni oraz liderzy z 
„narodów”), i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka 
(wstawiennicy), a także ducha całej Reszty ludu: przyszli więc 
i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, Pana Zastę-
pów”. 

Fern Noble (Kalifornia, USA) 

Wracając do domu z Jerozolimy, z całego serca wyśpiewywałam 
melodię wdzięczności Mesjaszowi. Przede wszystkim dziękowa-
łam za wizję, jaką dał rabinowi Marty’emu (Waldman’owi - przyp. 
tłum) 17 lat temu, oraz za to, że był on w stanie ją przyjąć i nieść 
dalej. Jestem też bardzo wdzięczna za to, że niektórzy z nas przy-
łączyli się do tej wizji! Ponad 28 wstawienników z 10 krajów świata 
zebrało się w Jerozolimie. Byli wśród nich zarówno starzy znajomi 
(niektórych nie widziałam już od kilku lat), jak i nowe osoby. Łaska 
Mesjasza na pewno była obecna wśród nas. 
 
Wydaje mi się, że 
słowa zapisane w 11 
rozdziale Listu do 
Rzymian oraz 17 roz-
dziale Ewangelii wg 
św. Jana, mocno po-
wiązane ze sobą, 
spięte niejako kokardą 
miłości, dotykają nas 
wszystkich bardzo 
głęboko. Moje serce 
wyśpiewuje z 
wdzięcznością, ponieważ mam przywilej oglądać przedstawicieli 
narodów zgromadzonych na modlitwie o wypełnienie tej wizji i 
ochronę dla członków Komitetu Wykonawczego TJCII. Panie, 
powołujemy się na Twoje słowa zapisane w 17 rozdziale Ewange-
lii wg św. Jana 17: „żebyśmy mogli stanowić jedno, aby świat 
uwierzył, że Ty jesteś pośród nas”... 
 
 

Oglądaliśmy ostatnio niesamowity film z ostatnich 18 lat działalno-
ści TJCII. Widzieliśmy, jak dzięki TJCII, poprzez pokutę i przeba-
czenie, rozpoczął się proces leczenia wielowiekowych ran. TJCII 
jest niejako nowym „szlakiem uzdrowienia”, wśród Bożych łez 
smutku, aby pomóc w leczeniu tych ran, które zostały zadane 
przez nasze denominacje. Wielką radością było dla mnie uczest-
nictwo w modlitwie wsta-
wienniczej w Jerozolimie w 
tym roku i doświadczanie 
przepływu Ducha od naro-
du do narodu, z pokolenia 
na pokolenie. Mimo wiel-
kich nawałnic, pozostajemy 
niewzruszeni. 

RAPORT ZE SPOTKANIA WSTAWIENNIKÓW TJCII W JEROZOLIMIE 
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Wstawiennicy TJCII w Jerozolimie 
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RAPORT ZE SPOTKANIA WSTAWIENNIKÓW TJCII W JEROZOLIMIE 
Siostra Mary Paul Friemel (Teksas USA, obecnie Wiedeń, Austria) 

Podczas naszej modlitwy wstawienniczej w Jerozolimie Pan w szczególny 
sposób umieścił w moim sercu słowa „żywe kamienie”. Każdy z nas w 
TJCII jest bowiem niezbędnym elementem organicznej struktury TJCII, a 
każdy kamień w tej strukturze jest ważny i potrzebny. Jednak to w Jezusie 
„zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy 
także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Bo-
ga przez Ducha (Ef 2,21-22). 
 
Jako członek Now Generation Europa, byłam zdecydowanie zachęcona do 
modlitewnego wsparcia każdego brata i siostry i umocnienia naszych relacji 
z Międzynarodową Radą Liderów. Ważne były słowa „potrzebujemy was!” - 
skierowane do nas i powtórzone w modlitwie za „Now Generation”. 

Wstawiennicy TJCII w Jerozolimie:  Ena Gray (Irlandia), 

Siostra Mary Paul  (Austria), Adam, Beata  and Weroni-

ka Dylus (Polska) oraz Dawn Uhrick (USA) 

 

POKOLENIE „TERAZ” (THE GENERATION NOW) 
Autor: Siostra Mary Paul Friemel 

W dniach 25-27 października w Berlinie, podczas weekendu wypełnionego uwielbieniem, dzieleniem 
się, nauczaniem się oraz podejmowaniem wyzwań, odbyło się spotkanie TJCII Now Generation, na 
które przybyło dwadzieścioro dwoje uczestników z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Polski, Słowacji, Rumu-
ni, Węgier, Holandii, Czech oraz Izraela. 
 
Byliśmy bardzo pobłogosławieni przez nauczanie Youvala Yanaya, naszego mesjańskiego brata z Izra-
ela oraz Johannesa Fichtenbauera (Dyrektora europejskiego TJCII i reprezentanta grona przywódców 
TJCII). Dzięki zorganizowanej równolegle przez Hansa i Ritę Scholz konferencji mieliśmy również oka-
zję wysłuchać nauczań Eitana Shishkoffa, Aviego Shaloma oraz Vladimira Pikmana. 
 
Głównym celem naszego spotkania było zaprezentowanie wizji oraz nowej strategii dla TJCII Now Ge-
neration. Przypomnieliśmy sobie, że naszą podstawową wizją jest TJCII. Jako członkowie Now Gene-
ration chcemy wspierać się nawzajem i rozpowszechniać tę wizję w naszym i kolejnych pokoleniach, 
jak również poprzez pracę w narodowych zespołach, traktując to ostatnie zaangażowanie jako priorytet.  
Najprościej ujmując Now Generation istnieje, aby: 

 Posługiwać w pierwszej kolejności w narodowych zespołach TJCII, a potem (jeśli Pan tak nas poprowadzi) w projektach mię-

dzynarodowych. 

 Zachęcać się wzajemnie, ponieważ potrzebujemy siebie nawzajem jako Żydzi i osoby z „narodów”, mężczyźni i kobiety, starsi i 

młodsi. Potrzebujemy bogactwa jakie posiada każda denominacja i każdy naród. 

 Uczyć się więcej od naszych „ojców” w TJCII, w piękny sposób podkreślił to Avi Shalom mówiąc również o błogosławieństwie 

jakie z tego płynie. 
 
W dobrym, żydowskim stylu Youval Yanay pobudził nas do myślenia, stawiając nam wiele pytań. W czasie modlitwy prosiliśmy, aby 
Pan poprowadził nas we właściwy sposób, w tym konkretnym miejscu, w Berlinie, gdzie historia muru podziału jest taka silna. You-
val mówił o murach pomiędzy nami, które nadal istnieją pomimo tego, że Jeszua przez swoją krew zburzył rozdzielający nas mur 
(Ef 2,14). 
 
Dzięki obecności naszych mesjańskich braci nauczyliśmy w jaki sposób możemy mieć z nimi lepsze relacje. Kluczowe elementy w 
tym zakresie to: 

 konieczność modlitwy i wspólnego uwielbienia 

 duża waga służby i przyjaźni 

 pilna potrzeba wstawiania się za młode pokolenie mesjańskich braci i liderów 

Siostra Mary Paul 
i Christine Braunsteiner 
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Bardzo zachęcające były dla nas sprawozdania z działania TJCII Now Generation w poszczególnych narodach. Pan poprowadził 
nas do czasu dziękczynienia. Odpowiedzieliśmy na to prezentując bogactwo wnoszone przez każdy reprezentowany w Berlinie 
narodowy zespół TJCII. Wielu uczestników konferencji zadeklarowało podjęcie konkretnych działań w ciągu najbliższego miesią-
ca. Będziemy się modlić za siebie oraz oczekiwać realizacji podjętych zobowiązań. 

 
Doskonałym zakończeniem weekendu było nauczanie Johannesa Fichten-
baera, który przedstawił 7 cech charakterystycznych ambasadora TJCII 
oraz przekazał każdemu z nas namaszczenie do trwania w tej wizji. 
 
Eitan Shishkoff głęboko poruszył serca osób zaangażowanych w Now Ge-
neration jednym słowem - REWOLUCJA. Wezwał nas, abyśmy byli silni w 
tej rewolucji miłości, rewolucyjnej wizji JEDNEGO NOWEGO CZŁOWIEKA. 

Grupa Now Generation na spotkaniu w Berlinie 
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TJCII I COTYGODNIOWE CZYTANIE TORY  
(Refleksje  dotyczące Międzynarodowej Rady Liderów na dorocznym spotkaniu w Jerozolimie ) 

 

Autor: Rabin Marty Waldman 
W dniach 7-11 października tego roku Komitet Wykonawczy TJCII spotkał się w Jerozoli-
mie. Nasze spotkania były bardzo owocne, wszyscy uczestnicy zgodnie odczuwali nie-
zwykle silne działanie Ducha Świętego. Jeszua został prawdziwie wywyższony podczas 
tego czasu, który spędziliśmy razem. 
 
Każdego tygodnia w społeczności żydowskiej jest odczytywany na głos fragment Tory (od 
Księgi Rodzaju do Księgi Powtórzonego Prawa). Program czytania jest uporządkowany w 
taki sposób, że podczas roku cały Pięcioksiąg zostaje odczytany w całości dokładnie raz. 
Tytuł danej części tekstu pochodzi od frazy bądź pojedynczego słowa, które znajduje się 
na początku. Tzw. Parszat haSzawua (cotygodniowa ‘porcja’ Tory) przypadająca akurat 
na czas spotkania Międzynarodowego Komitetu TJCII nosiła nazwę Lekh L’kha – czyli – 
Wstań i pójdź z Księgi Rodzaju 12,1. Zakres tekstu przygotowanego na cały tydzień obej-
mował rozdziały od 12 do 17 Księgi Rodzaju.  
 
W miarę czytania tych fragmentów Tory silnie odczuwalne było, jak prorocki wydźwięk 
mają opisywane w nich wydarzenia w odniesieniu do naszego zgromadzenia. To było dla 
mnie bardzo zachęcające, stąd też chcę podzielić się z wami paroma przemyśleniami. 
 
Wstań i pójdź było wołaniem Boga do Abrama, o czym czytamy w Rdz 12,1. Abram już wcześniej zdążył wyruszyć z miasta Ur 
(dzisiejszy Irak) do miasta Haran (dzisiejsza Turcja), gdzie pozostał aż do śmierci swojego ojca Teracha. Teraz zaś nadchodzi ł czas na 
to, aby znów wstać i pójść z Haranu do ziemi, którą ci wskażę. Abram skłonił swoje serce ku Bogu i usłyszał Jego wezwane już wiele 
lat wcześniej, kiedy to dopiero zaczął swoją wędrówkę z Najwyższym. Ale oto teraz z woli Bożej znów przychodzi czas na podróż, dal-

szą podróż.  
 
W zeszłym roku spotkanie Komitetu Wykonawczego TJCII zostało przeniesione do 
Jerozolimy. Jeśli Bóg pozwoli, Jerozolima pozostanie już stałym miejscem naszych 
spotkań aż do czasu Powtórnego Przyjścia Jeszuy. W tym roku Duch Święty, w miarę 
jak zachęcał nas do kontynuowania z Nim podjętej już drogi, poruszał nas także w 
kierunku odnowienia swojego zaangażowania.  Zupełnie jakby mówił: Wstań i pójdź!, 
wyjdź ze strefy swojego komfortu i pójdź do miejsca/miejsc, które Ja ci wskażę! 
 
Tak jak Abram wędrował od miejsca do miejsca (Rdz 13) poprzez tereny Ziemi Obie-
canej, ale koniec końców wrócił do Betel, tak też i nas Bóg przyprowadził do począt-
ków - do źródła naszego zaangażowania dla Niego w TJCII. Pan przypomniał nam, 

abyśmy nie kłocili się nigdy o kwestię Obietnicy, ponieważ jesteśmy jedne rodziną. Co za cudowne przypomnienie! Popatrz! (Rdz 13,14
-15), powiedział Pan, Całą tę ziemię, którą widzisz, Ja dam tobie!. Pytania podważające treść tej obietnicy mogą powstawać w naszej 
głowie, ale to nie zmienia faktu, że PAN JEST NIEZŁOMNY W SWOJEJ WIERNOŚCI – On nie zapomni! 
 
Kiedy Abram powrócił z misji ratowania swojego krewnego - Lota - z rąk króla Sodomy, ten poprosił go o oddanie mu jego ludzi, pod-
czas gdy dobra materialne, łupy może zachować dla siebie. Abram odmówił jednak takiego rozstrzygnięcia, gdyż chciał aby Bóg ode-
brał Sobie całą chwałę w tej sytuacji, a nie tylko część. To zwróciło moją uwagę na to, jak istotni są ludzie. Pieniądze, bogactwa i rze-
czy materialne przychodzą i odchodzą, inaczej natomiast jest z ludźmi zaangażowanymi w TJCII – powinniśmy być skupieni na nich. 
Jeśli więc zły król Sodomy miał takie staranie o ludzi, że nie zawahał się pertraktować z Abramem, to o ileż bardziej prawi i  bogobojni 
ludzie powinni mieć to samo współczujące serce, które miał Jeszua, gdy patrząc na lud Izraela, widział go jakoby owce pozbawione 
pasterza.  Bóg zmobilizował TJCII do zjednywania ludzi. Sam Jeszua przecież modlił się: żeby byli jedno, tak ja my, Ojcze, Jedno jeste-
śmy.  

Rabin Marty Waldman zwracający się do liderów i wsta-

wienników 

Rada Liderów na corocznym spotkaniu w Jerozoli-
mie (nieobecny - Brian Cox) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunki działania TJCII: 
 

 Nauczanie o konieczności przywrócenia właściwego 
miejsca dla żydowskich wierzących w Ciele Mesjasza 

 Wezwanie do pokuty za grzech tłumienia w historii ży-
dowskiego świadectwa o Jezusie (Jeszui) - Mesjaszu 
Izraela 

 Przypominanie o powołaniu i wybraniu Izraela i żydow-
skiej wspólnoty mesjanistycznej w modlitwie wstawien-
niczej, nauczaniu i działaniach oficjalnych 

 Podejmowanie działań na rzecz pojednania między 
chrześcijanami i Żydami Mesjanistycznymi 
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Chcesz otrzymywać biuletyn TJCII drogą elektroniczną? Koszty druku i wysyłka drogą pocztową są dość wyso-
kie, droga e-mailowa pomoże nam więc lepiej wykorzystać możliwości dotarcia do innych. 

Wyślij nam swój adres e-mail pisząc na tjcii@tjcii.pl. Dziękujemy za zrozumienie! 
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Seria Dana Justera o historii Judaizmu Mesjanistyczne-

go będzie kontynuowana w następnym numerze. 

Czuliśmy się zachęceni, żeby usłyszeć te same słowa, które usłyszał od Pana Abram: Nie bój się, Ja Jestem twoim obrońcą, a 
nagroda twoja będzie wielka i rzeczywiście odnieść je do siebie. Jednak odpowiedź, jakiej udzielił wtedy Bogu Abram  znajduje 
swoje echo także i w naszych sercach: Panie, jak dobre mogą być twoje dary, skoro wciąż nie mam potomstwa? (Rdz 15,1-2). 
TJCII musi rozwijać się w sercach jego wielopokoleniowych zwolenników. Należy jednak pamiętać, że ‘potomstwo’ TJCII będzie 
darem od Pana, a nie - broń Boże! – dziełem naszych starań. Abram uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane jako sprawiedliwość. 
Nasze grono wykonawcze TJCII musi kontynuować tę sama ufność Bogu i Jego obietnicom , gdyż droga postępowania w wierze 
jest niejako pokwitowaniem i świadectwem tego, że Bóg jest sprawiedliwy. Obyśmy nigdy nie śmiali brać spraw we własne ręce, 
aby osiągnąć Boże obietnice, albo też wymusić na Nim ich realizację – jak Abram, kiedy, nie mogąc doczekać się potomstwa z 
Saraj, wziął sobie za żonę jej niewolnicę Hagar, która to potem z pogardą odnosiła się do swojej pani – prawowitej przecież, jako 
jego pierwsza żona, współdziedziczonej obietnicy danej Abramowi (Rdz 16,4). 
 
Po latach wiernego podążania za Bogiem, Abram otrzymuje zapewnienie: Ja ustanowię przymierze pomiędzy Mną a tobą i uczynię 
cię wielkim narodem (Rdz 17,1-3). I odpowiedź, jakiej udziela Abram Bogu – pada przed Nim na twarz – powinna być także zaw-
sze i naszą forma odpowiedzi. Pan potwierdza Swoje przymierze poprzez zmianę imienia obojga – zarówno Abrama jak i Saraj.  
Abram – inaczej uradowany ojciec – staje się Abrahamem, czyli ojcem mnóstwa. Saraj z kolei otrzymuje imię Sara, które oznacza 
księżniczkę. Ten boski fenomen zmiany imienia dotknął także komitet wykonawczy TJCII. Nie powinniśmy już nigdy więcej nazy-
wać siebie komitetem wykonawczym, ale Międzynarodową Radą Liderów TJCII. Nasze ciało zwierzchnie ma funkcjonować jako 
pewna ‘rada starszych’, aby czuwać nad rozwojem wizji TJCII i jej ekspansją pośród ludzi na całym świecie, którzy tak jak my zo-
stali przed Boga wezwani do zaangażowania w to dzieło. Niech Bóg będzie wywyższony właśnie przez tę podróż, jaką TJCII odby-
wa po świecie.  
 
Inne szczegóły spotkania: gościliśmy z powrotem Johna Dawsona, jak również Olena Griffinga, emerytowanego członka TJCII. 
Obecni także byli lider TJCII w Brazylii, rabin Marcelo Miranda Guimaraes wraz z synem Matheusem Zandona Guimaraes repre-
zentujący inicjatywę „Teaching from Zion Messianic Jewish Ministry” w Belo Horizonte w Brazylii. Warto wspomnieć, że Brazylia 
jest miejscem największego rozwoju wizji TJCII na przestrzeni ostatniego roku. W dodatku, Międzynarodowa Rada Liderów inau-
gurowała funkcjonowanie grupy wstawienników TJCII w Izraelu.  


