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W lutym bieżącego roku, rabin Marty Waldman, ks. Peter Hocken i Dave Pyles - trzech członków Komitetu Wykonawczego TJCII, 
przybyło do Argentyny na spotkanie z ks. Agustinem Marsalem (z Kościoła Anglikańskiego), Julią Torres i ks. Fernando Giannettim (z 
Kościoła Katolickiego), a także wieloma innymi osobami, aby podzielić się z nimi wizją TJCII. Przekazane przez nich przesłanie zostało 
bardzo dobrze przyjęte w Argentynie, czego owocem było nawiązanie wielu nowych kontaktów i relacji. 

Członkowie TJCII przeprowadzili rozmowę z mesjanistycznym rabinem Ricardo Chemi, mieli też spotkanie z pastorem Norberto 
Saracco, który jest liderem i kluczową postacią w Kościele Zielonoświątkowym w Argentynie. Obaj byli bardzo zainteresowani wizją 
TJCII. Zostali również zaproszeni przez Katolickie Dzieło Biblijne na obiad szabatowy (spotkanie było organizowane przez Julię Torres). 
W sobotę odbyła się konferencja, w której wzięło udział 30 osób (z Kościoła anglikańskiego i katolickiego), obejmująca wspaniały czas 
modlitwy oraz nauczanie na temat wizji TJCII i jej biblijnych odniesień. Nauczania wygłosili rabin Marty Waldman i ks. Peter Hocken. 

W niedzielę odbyło się spotkanie prowadzone przez rabina Marty’ego Waldmana i Davida Pyles’a z misjonarzem baptystycznym 
Richard’em Kunz’em. W tym samym dniu, wieczorem, Międzynarodowy Zespół TJCII odwiedził również Iglesia del Buen Pastor (Kościół 
Dobrego Pasterza), prowadzony przez ks. Agustina Marsala. Po wspaniałym czasie uwielbienia, na koniec nabożeństwa rabin Marty 
Waldman wygłosił nauczanie. Cały zbór był głęboko poruszony jego słowami. Po nabożeństwie zespół TJCII miał bardzo radosny czas 
rozmów z niektórymi liderami tego kościoła. Wizja TJCII została bardzo dobrze przyjęta w tym środowisku. 

Następnego dnia spotkaliśmy się z Pastorem Juanem Bongarrá i grupą ewangelikalnych pastorów a rabin Waldman kolejny raz 
zaprezentował wizję TJCII. Niektórzy z duszpasterzy obecnych na spotkaniu byli bardzo zainteresowani nauczaniem. Zespół TJCII udał 
się następnie na lunch z ks. Pedro Torres’em, Sekretarzem Wykonawczym ds. ekumenizmu w Konferencji Episkopatu Argentyny. On 
również był bardzo otwarty dla wizji TJCII. 

Po południu odbyło się specjalne spotkanie z ówczesnym arcybiskupem Buenos Aires - kardynałem Jorge Mario Bergoglio 
(obecnym papieżem Franciszkiem). Po wysłuchaniu świadectwa rabina Waldman’a, kard. Bergoglio powiedział: „To jest od Boga”, a 
zapytany o to jak powinny wyglądać pierwsze kroki urzeczywistniania tej wizji w Buenos Aires, odparł: „Prośmy o Bożą mądrość, aby 
wizję realizować w sposób, jaki On nam pokaże”. Ostatnie słowa jakie wypowiedział w rozmowie z nami kardynał Bergoglio brzmiały: 
„Możecie na mnie liczyć”. To spotkanie było bardzo ważne, ponieważ trzy tygodnie później kardynał Bergoglio został wybrany na papie-
ża! Był to widoczny znak od Pana otwierającego dla wizji TJCII ogromne możliwości na przyszłość! 

Ks. Peter Hocken mógł również podzielić się wizją TJCII na spotkaniu z pastorem Norberto Saracco i niektórymi znaczącymi pasto-
rami zielonoświątkowymi z Chile, Brazylii, Peru i Ekwadoru (w spotkaniu uczestniczyła również Julia Torres). Ks. Peter poprowadził rów-
nież medytację biblijną dla Zarządu Głównego Argentyńskiego Towarzystwa Biblijnego (na podstawie Listu do Rzymian 15,7-13). Jeden 
z pastorów powiedział po tym spotkaniu: „Od roku głosiłem nauczania na temat Listu do Rzymian a nigdy wcześniej tego nie dostrzega-
łem (relacji między wierzącymi Żydami i poganami)”. Ks. Peter podsunął również Ks. Agustinowi Marsalowi i Julii Torres kilka przydat-
nych pomysłów na przyszłość. Byłby na przykład w stanie dopasować się do terminów spotkań Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej 
aby spotkać się z jej liderami, a także odwiedzić parafię ks. Fernando podczas swojego ponownego pobytu w Argentynie. 

Przed wyjazdem, rabin Marty Waldman podkreślił duże znaczenie grup 
modlitwy wstawienniczej na tym etapie działalności TJCII w Argentynie. W 
rezultacie, książeczka „Wstawiennictwo TJCII” została już przetłumaczona 
na język hiszpański i jest wręczana wszystkim wstawiennikom, 
(odpowiedzialną za modlitwę wstawienniczą w Argentynie jest Maria Piber-
nus z Kościoła Anglikańskiego). 

NOWE MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA TJCII W ARGENTYNIE 
AUTOR: AGUSTIN MARSAL, Koordynator TJCII w Argentynie  
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PROŚBA MODLITEWNA za TJCII na Argentynie: 

za ks. Agustina Marsala, Julię Torres  
o. Fernando Giannetti’iego (i wszystkich w Buenos Aires).   

Proszę módlcie się również za Marię Pibernus,  
liderkę wstawienników na Argentynie. 
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Czy to jest TEN czas? 
Autor: Timothy Butlin (Pastor z Kościoła Anglikańskiego, Loudwater, Anglia)  

„Kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królowej?” (Est 4,14)  
 
Konferencja liderów odbywająca się w jakimś lokalnym kościele w centrum Londynu, może wydawać się mało znacząca dla 
tych, których noszą w sercu wizję TJCII. Ale parafia Holy Trinity Brompton (HTB), w modnej londyńskiej dzielnicy Knightsbrid-
ge, nie może być nazwana zwykłym lokalnym kościołem. Jest to kościół składający się z wielu ośrodków - kongregacji prowa-
dzących uwielbienie w niedziele na 11 nabożeństwach i mający wiele swoich filii w całej stolicy Anglii. Jest to również miejsce 
narodzin Kursu Alfa. Ten kurs stanowiący wprowadzenie do chrześcijaństwa działa już w 163 krajach a wzięło w im udział do 
tej pory ponad 22 milionów ludzi. Patrząc na w/w liczby można powiedzieć, że HTB jest z pewnością najbardziej wpływowym 
kościołem w Wielkiej Brytanii. 
 
W przemówieniu wygłoszonym na otwarcie konferencji, lider tego kościoła, anglikański ksiądz Nicky Gumbel, przyznał, że w 
2012 roku zaczął odkrywać własne, żydowskie dziedzictwo i jednocześnie bolesną przeszłość rodziny, której wielu członków 
zginęło podczas Shoah. Jego rodzina zapoznała się z archiwami muzeum w Berlinie, aby ustalić losy swoich żydowskich krew-

nych, ale nie udało się odnaleźć wielu szczegółów w tym temacie. Refleksja 
Nicky’ego stanowiła jednak tylko wprowadzenie słuchaczy w temat, który, jak się 
okazało, miał zostać rozwinięty. 
 
Pierwszym i głównym prelegentem Konferencji Liderów był nowo mianowany arcy-
biskup Canterbury - Justin Welby. Wiadomo, że brytyjska prasa bulwarowa przodu-
je w ujawnianiu zdarzeń i okoliczności mających na celu zdyskredytowanie różnych 
znanych osób. Nie było więc zaskoczeniem, gdy po nominacji na arcybiskupa Can-
terbury na koniec 2012, Justin Welby został tak właśnie potraktowany przez dzien-
nikarzy. Jednak, co było zaskoczeniem zarówno dla niego jak i dla innych, odkryto, 
że jego ojciec był niemieckim Żydem, a wielka część rodziny zginęła w czasie 
Shoah. Ta właśnie część osobistej historii ma wpływ na wiele pozytywnych wypo-
wiedzi arcybiskupa na temat Żydów i otwartość jego serca na pojednanie. 
 
Zapewne niedługo okaże się, czy zgłębianie przez tych dwóch prelegentów swojej 
żydowskiej przeszłości będzie miało jakiś wpływ na Kościół na świecie (chociażby z 
racji sprawowanych przez nich ważnych dla całego świata posług i ich znaczenia). 

Niemniej jednak bardzo jasny przekaz tym kierunku sformułował następny mówca Konferencji Liderów – kardynał Schönborn 
(rzymskokatolicki arcybiskup Wiednia) – występujący od razu po Justinie Welby’m. Jednak nie tyle sam temat rozmowy, lecz 
jej zakończenie było dużą niespodzianką dla publiczności. 
 
Ks. Gumbel poprosił kardynała o przekazanie kilku słów na zamknięcie konfe-
rencji mówiąc: „Razem z nami zgromadziło się tu pięć i pół tysiąca ludzi. Wiele 
tysięcy ogląda ten przekaz on-line. Cenimy sobie Twoją obecność wśród nas. 
Czy chciałbyś przekazać nam jakieś zachęcające przesłanie?”  
 
Kardynał odpowiedział: „Tak, chcę powiedzieć jedno: Byłem pod wrażeniem 
tego, co powiedziałeś wczoraj o swoim ojcu, i co Arcybiskup Justin powiedział 
o swoim. Obaj macie niemiecko-żydowskich przodków. Myślę, że najgłębszą 
raną w Ciele Chrystusa, tym szczególnym Ciele Chrystusa, jest rana istniejąca między Izraelem i poganami. Myślę, że i w two-
im życiu i w życiu arcybiskupa Justina, i trochę także w moim własnym życiu, jesteśmy wezwani do zwrócenia się do Pana, 
aby uzdrowić tę najgłębszą ranę, gdyż to jest Jego czas”. 
 
Tak więc podczas tegorocznej Konferencji Liderów HTB w której uczestniczyło 5.700 osób (a 60.000 łączyło się za pośrednic-
twem Internetu on-line), katolicki kardynał w protestanckim kraju publicznie stwierdził, że pojawia się nowy czas dla Kościoła w 
Wielkiej Brytanii - czas leczenia najgłębszej rany w historii Ciała Mesjasza. Taka właśnie jest wizja TJCII. Kardynał Schönborn 
zachęcił dwóch najważniejszych liderów Kościoła Anglii do odegrania znaczącej roli w tym procesie. Czy rozumiemy donio-
słość tej chwili? Jaka będzie nasza reakcja? Czas pokaże... 

„Myślę, że najgłębszą raną w Ciele Chrystu-
sa (…) jest rana istniejąca między Izraelem i 
poganami. Myślę, że jesteśmy wezwani do 

zwrócenia się do Pana, aby uzdrowid tę 
najgłębszą ranę, gdyż to jest Jego czas” 

Ks. Nicky Gumbel i Kardynał Christoph 
Schönborn 



Strona 3 

© Toward Jerusalem Council II, Inc. 

Rosyjskojęzyczny ruch Żydów mesjanistycznych 
Autorzy: Daniel C. Juster i Vladimir Pikman 

Upadek ZSRR stał się niesamowitą okazję do zwiastowania wśród Żydów. Wielu moich 
przyjaciół, było zaangażowanych w tę służbę, przekazując mi wiadomości o wspaniałych szansach 
jakie się wtedy otworzyły. Kilkoro moich przyjaciół mówiło, że dano im możliwość dzielenia się Ewangelią z 
beema (podwyższenia) w synagogach w różnych miastach.  
 
Współczesny  ruch Żydów mesjanistycznych w byłym ZSRR narodził się w Kijowie, na Ukrainie, w 1989 roku. 
Sam Nadler, będący w tym czasie prezydentem organizacji “Chosen People Ministries” nauczał w jednym z 
kościołów. Siedemdziesięciu Żydów uwierzyło wtedy w Jeszua, co umożliwiło utworzenie pierwszej kongrega-
cji mesjanistycznej. Była ona prowadzona przez Władimira Vainera. Po jakimś czasie poszerzyła się ona o 
dwa zgromadzenia w Kijowie, a następnie po jednym w Charkowie i we Lwowie. Panowała wówczas rzeczy-
wiście atmosfera przebudzenia, która przyciągała ludzi do krajów byłego Związku Radzieckiego.  

 
W takich okolicznościach, na początku lat 90-tych przybył do byłego Związku Radzieckiego 
Jonathan Bernis, członek Komitetu Wykonawczego TJCII, aby dzielić się swoją wizją na 
organizowanych festiwalach muzycznych. Chciał w tym kontekście, aby zgromadzeni ludzie 
przez trzy dni pościli i modlili się o ruch Żydów Mesjanistycznych. Wraz z innymi przyjąłem 
jego wizję i oczekiwałem sukcesu, ale nie spodziewałem się tak zdumiewających rezulta-
tów.  
 
Zwiastowanie rozpoczęło się w Petersburgu, gdzie 4.000 ludzi wyznało wiarę. Połowa z 
nich była Żydami. Wkrótce Jonathan prowadził w Petersburgu największą na świecie me-
sjanistyczną kongregację żydowską. Następnie to samo stało się w Moskwie, Odessie i Ki-
jowie, gdzie rezultaty były jeszcze bardziej zaskakujące, a wyznanie wiary złożone przez 
kilka tysięcy osób. W tych wszystkich miastach zakładano kongregacje, a niektórzy z nas 
wysłali liderów, aby pomóc pastorowi wdrożyć proces uczniostwa w tych nowych kongrega-

cjach. Zgromadzenia te istnieją do dzisiaj. Najbardziej godnym wzmianki jest zgromadzenie prowadzone 
przez Borysa Grisenko w Kijowie liczące ok. 1.600 członków, z których większość, jak podaje Borys, to Żydzi. 
Borys prowadzi całą sieć takich zgromadzeń na Ukrainie, które zasięgiem obejmują także Rosję. Inna, mniej-
sza sieć, prowadzona jest przez Davida Schneiera, który został wysłany z naszego zboru w stanie Maryland 
do pracy w Odessie. Zgromadzenia powiązane z  Jonathanem są ukierunkowane bardzo charyzmatycznie. 
 
Podejmowano również wysiłki zakładania innych kongregacji. Rabin Michael Schiffman z Unii Żydowskich 
Kongregacji Mesjanistycznych (Union of Messianic Jewish Congregations ) w Stanach Zjednoczonych, zało-
żył wiele mniejszych zgromadzeń, które były owocem prowadzonej przez niego misji humanitarnej. Wiele grup 
zostało też założonych przez pojedyncze osoby mające tę samą wizję. Mitch Glazer z Chosen People Mini-
stries wielokrotnie zachęcał i motywował powstałe zgromadzenia. Żydzi dla Jezusa (Jews for Jesus) stali się 
również współpracownikami dla zgromadzeń w Rosji i na Ukrainie. Byli częścią narodzin tego ruchu na zie-
miach post-radzieckich we wczesnych lat 90-tych. 
 
Mesjanistycznych (Union of Messianic Jewish Congregations of Russia). Unia ta akcentuje pięć posług wy-
mienionych w Liście do Efezjan 4,11 oraz podkreśla rolę darów Ducha Świętego. Oprócz wyżej wymienionych 
istnieje jeszcze o wiele więcej różnych stowarzyszeń i nurtów. Ruch rosyjskojęzycznych Żydów Mesjanistycz-
nych, rozprzestrzenił się również się w Izraelu, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. 
 
Niektóre spotkania liderów kongregacji mesjanistycznych pod kierownictwem Borysa Grisenko z Ukrainy, są 
wspierane przez Mitcha Glazera. Odbywają się one w Jerozolimie, a czasami na terenie byłego Związku Ra-
dzieckiego. Mając kontakt z przywódcami tych kongregacji dostrzegam wśród nich osoby z różnych nurtów 
Żydów mesjanistycznych, od bardziej tradycyjnych po mniej tradycyjne, i to zarówno w wyrazie kultu jak i w 
zachowywaniu żydowskich zwyczajów. 

Boris Grisenko, lider sieci 

kongregacji mesjanistycz-

nych na Ukrainie 

Dan Juster 
Vladimir Pikman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Dr. Dan Juster był zaangażowany w TJCII od 1971 r. Starszy i Kierownik Tik-
kun International ministries—sieci organizacji, skupiających się na odnowie 

zarówno Izraela jak i Kościoła. 
 

Vladimir Pikman Th. M.  - rabin oraz lider w ministerstwie Beit Sar Shalom 
oraz Kongregacji w Berlinie. 

Rosja jest tak ogromna, że trudno określić liczbę mesjanistycznych wierzących oraz liczbę kongregacji wśród 
rosyjskojęzycznej społeczności. Na przykład, w dużych miastach jest wiele zgromadzeń (w Moskwie - 10, w 
St. Petersburgu - 14, w Kijowie - 8). Jest też wiele małych miast, zwłaszcza na Ukrainie, gdzie jedno lub dwa 
zgromadzenia ma powiązania z różnymi organizacjami, związkami, kongregacjami macierzystymi itp. W więk-
szości są one dość niezależne. Te, które należą do  większych stowarzyszeń, zbierają się na dorocznych 
konferencjach. Najważniejsze, duże konferencje odbywają się co trzy lata, ostatnia miała miejsce w Kijowie, 
w 2012 roku.  
 
Wielkie kampanie ewangelizacyjne należą do już do przeszłości, ale liczba Żydów mesjanistycznych w Rosji i 
na Ukrainie nadal wrasta. Nawet dokonując bardzo ostrożnych szacunków, można powiedzieć, że istnieje 
prawdopodobnie ponad sto zgromadzeń. Jednakże trzeba też wspomnieć, że w ciągu ostatnich kilku lat, mia-
ło miejsce przebudzenie na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie, co doprowadziło do powstania w tych re-
gionach nowych kongregacji mesjanistycznych. Działają też dwie szkoły biblijne: jedna w Odessie i druga w 
St. Petersburgu. Są one utrzymywane przez Mesjanistyczny Żydowski Instytut Biblijny (Messianic Jewish Bi-
ble Institute). Kolejny ośrodek kształcenia ma być wkrótce otwarty w Kijowie. Ponadto, istnieją programy edu-
kacyjne z UMJC, Beit Sar Szaloma (Berlin) i Kijowskiej Kongregacji Mesjańskiej (Kiev Messianic Congrega-
tion). 
 
Rosyjski ruch Żydów mesjanistycznych w zdecydowany sposób opiera się na Słowie Bożym oraz jest skon-
centrowany na sprawiedliwości, etyce biblijnej i Bożych przykazaniach. Przed rosyjskojęzycznymi Żydami 
Mesjanistycznymi stoi wiele wspaniałych wyzwań. Mają oni niewątpliwie wielkie znaczenie w Bożym planie. 


