
Winter 2008 

W  numerze m.in.: Żydowskie Ruchy Mesjanistyczne: Ameryka Północna 
       (część pierwsza z serii pisanej przez Dr. Dana Justera) 

WWIADOMOIADOMOŚŚCICI  TJCIITJCII                                                  WWIOSNAIOSNA  2013 2013   

Miasto Belo-Horizonte, położone w południowo-wschodniej Brazylii 
przyciągnęło krajową i międzynarodową uwagę w lutym 2013 roku. W 
czasie, gdy na ulicach całego kraju trwał karnawał, mesjanistyczna 
synagoga żydowska gościła ponad 500 przywódców chrześcijańskich 
z całej Brazylii i Ameryki Łacińskiej w celu dyskusji na temat pojedna-
nia pomiędzy Kościołem a Narodem Żydowskim. „Har Tzion” jest me-
sjanistyczną synagogą żydowska, która należy do największych zgro-
madzeń żydowskich uczniów Jeszua (Jezusa) na świecie. Pod prze-
wodnictwem rabina Marcelo Miranda (byłego przewodniczącego), któ-
rego przodkowie byli ofiarami hiszpańskiej inkwizycji, Har Tzion orga-
nizuje co roku konferencję dla liderów chrześcijańskich, którzy chcą 
rozwijać relacje z wierzącymi spośród Żydów na całym świecie,  

a także dowiedzieć się więcej na temat żydowskich korzeni chrześcijaństwa. 
 
Głównym tematem siódmej edycji tej konferencji było: "Przywrócenie jedności i relacji między Izraelem a Ko-
ściołem". Jako prelegentów, „Har Tzion” zaprosiło przedstawicieli Ruchu Żydów Mesjańskich z Izraela i zza 
granicy, takich jak profesor Joseph Shulam, będący wybitnym przywódcą mesjańskiego judaizmu w Izraelu, 
który od ponad 20 lat jest w kontakcie z brazylijskimi braćmi żydowskimi z Belo; mesjanistyczny rabin Marty 
Waldman, lider największej synagogi mesjanistycznej w Stanach Zjednoczonych i główny sekretarz wyko-
nawczy TJCII; Rabbi Russell Resnik, dyrektor wykonawczy Unii Kongregacji Mesjanistycznych w USA oraz 
Pastor Larry Huch, światowej sławy teleewangelista i lider wspólnoty “Nowy Początek” w Dallas (w stanie 
Teksas). Specjalne zaproszenie było także skierowane do ks. Petera Hockena, znanego nauczyciela i autora 
książek, członka Komitetu Wykonawczego TJCII oraz do diakona Johannesa Fichtenbauera z rzymskokato-
lickiej archidiecezji wiedeńskiej, który jest również członkiem Komitetu Wykonawczego TJCII. 
 
Na wykładzie otwierającym konferencję, Rabbi Marcelo Miranda Gui-
marães mówił o znaczeniu podjęcia tematu traumy pozostawionej przez 
300 lat inkwizycji w Brazylii: "Trzeba wiedzieć, że w Brazylii są miliony lu-
dzi (Anussim), którzy są bezpośrednimi potomkami portugalskich  
i hiszpańskich Żydów, którzy przybyli tu, aby pomóc w kolonizacji kraju od 
XVI do XVIII wieku. Ci Żydzi byli prześladowani przez Inkwizycję zarówno 
w Europie jak i w Brazylii, a większość  z nich musiała dokonać konwersji 
na katolicyzm, aby uniknąć śmierci. To stworzyło ogromne rany w du-
szach tych ludzi, a strach wciąż istnieje, nawet w naszych czasach. Istot-
ne jest, aby Kościół Katolicki zmierzył się tym urazem i pracował w kierunku jego uleczenia. 

KLUCZOWY KROK W KIERUNKU POJEDNANIA 
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Rabin Marcelo Guimarães grający na szofarze, 
O. Peter Hocken, Johannes Fichtenbauer,  
Prof. Joseph Shulam, Pastor Larry Huch 

Kongregacja Har Tzion 
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„Większość zastrzeżeń formułowanych 
przez Żydów wobec chrześcijaństwa i osoby 
Jezusa była spowodowana obserwowanymi 
postawami i prezentowanymi przez Kościół 
dogmatami” (np. niewłaściwą myślą teolo-
giczną, która oddzielała Ewangelię i naukę Jezusa od  oryginalnego, żydowskiego kontekstu). „Niezbędnym 
warunkiem do pojednania Izraela i Kościoła jest wyznanie przez Kościół swoich błędów i uznanie Żydów jako 
Narodu Wybranego przez Boga” 
 
Punkt kulminacyjny konferencji nastąpił, gdy katoliccy liderzy uczestniczący w konferencji mieli okazję po-
dzielić się swoim doświadczeniem. W imponującej i pełnej mocy wypowiedzi, zarówno ks. Peter Hocken jak i 
diakon Johannes Fichtenbauer poruszyli kwestię pojednania między Kościołem a Izraelem, dotykając jego 
najważniejszego aspektu, czyli: prześladowania narodu żydowskiego przez Kościół katolicki w czasach In-
kwizycji. Wszyscy uczestnicy byli świadkami ogromnego duchowego przełomu, gdy ks. Hocken i diakon 
Fichtenbauer poprosili o przebaczenie za grzechy Kościoła katolickiego wobec synów Izraela. "Zdaję sobie 
sprawę z głębi cierpienia zadanego Anussim przez Inkwizycję. Należy to uznać ze względu na dobro Kościo-
ła katolickiego i całego ciała Mesjasza.  Po stronie katolików leży odpowiedzialność i obowiązek, aby po-
twierdzić to ogromne zło, kiedy to Kościół, przez papieża i królów, stworzył "potwora" (Inkwizycję), który wy-
mknął się spod kontroli. Historia Inkwizycji to historia pomnażania zła  i stanowi kulminację nauczania o za-
stąpieniu. Jako ksiądz katolicki, jestem tu, by wyrazić żal  i prosić o przebaczenie moich żydowskich braci. 
Musimy szukać prowadzania Ducha Świętego  i pozwolić Mu, aby działał pośrodku Kościoła ", powiedział ks. 
Peter Hocken. 
 
Przedstawiciele TJCII mieli również okazję zaprezentować publicznie wizję i cel tej inicjatywy. Z wielkim za-
interesowaniem uczestników spotkała się decyzja kierownictwa TJCII, aby powołać rabina Marcelo Miranda 
Guimarães jako ich przedstawiciela w Brazylii: "Rabbi Marcelo stanowi odniesienie dla wierzących w całej 
Ameryce Południowej, nie tylko dla Żydów mesjanistycznych, ale również setek przywódców chrześcijań-

skich, którzy uznają jego autorytet i jego szczególne powołanie do 
przywrócenia Kościołowi biblijnych korzeni, a także dotarcie do 
swoich żydowskich braci. Budując pierwsze muzeum Historii In-
kwizycji w Brazylii, Rabbi Marcelo ustanowił pomost dialogu i żalu 
za grzechy między Żydami i chrześcijanami oraz między Żydami, a 
Żydami mesjanistycznymi. Uznajemy jego prace i szanujemy go 
jako przedstawiciela TJCII w Brazylii ", powiedział rabin Marty 
Waldman. 
 
To, co miało miejsce podczas konferencji w Belo-Horizonte stanowi 
początek ogólnoświatowego 
przebudzenia wśród chrze-
ścijan. Coraz więcej wierzą-

cych w Jezusa staje się świadomymi swojej tożsamości, jako 
"będących wszczepionymi" w lud Boży, jako członków tej samej rodzi-
ny co Żydzi przez Jezusa Chrystusa. Jest to również początek ducho-
wego przełomu doprowadzenia Izraela i narodu żydowskiego bliżej 
słów i dzieł Jeszua (Jezusa). 

„Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojed-
nanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie 
powstaniem ze śmierci do życia? ” (Rz 11,15) 

Matheus Guimarães i Rabin Waldman 

Rabin Marcelo Guimarães, Rabin Marty Waldman, 
oraz  Matheus Guimarães  

Prosimy o modlitwę za TJCII w Brazylii: 

Rabin Marcelo Miranda Guimarães (Belo Horizonte);  
Pastor Levi Schmidt Oliveira (Santa Maria);  

Sr Adola (Curitiba).  Prosimy módlcie się również za Alexandre i 
Karine Barros, które przewodniczą grupie  TJCII w Brazylii. 
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Żydowskie Ruchy Mesjanistyczne: Ameryka Północna 
Autor: Daniel C. Juster 

To pierwszy artykuł z serii poświęconej Żydowskim Ruchom Mesjańskim w różnych regionach świata. Mam 
nadzieję, że przyniesie ona czytelnikom z tzw. „Kościoła na świecie” lepsze zrozumienie naszego ruchu w 
całej jego różnorodności. Należy nadmienić, że ruchem o największym wpływie na inne regiony świata, ru-
chem-katalizatorem jest ten funkcjonujący w Ameryce Północnej. Zaczynamy zatem od Ameryki Północnej, 
jako że tam właśnie jest on najbardziej zakorzeniony spośród całego współczesnego Judaizmu Mesjańskie-
go.  
 

Początki 

Pojawienie się prekursorów wśród Żydów Mesjańskich w Ameryce Północnej doprowadziło do wyłonienia 
się w 1970 roku odrębnego współczesnego ruchu. Gromadził on niewielu liderów, których pragnieniem były 
kongregacje, gdzie Żydzi  wierzący w Jeszuę mogliby wzrastać w swojej wierze, pozostając dalej Żydami. 
Jedną z najbardziej znaczących postaci był Manny Brotman, który w połowie lat 60-tych nawoływał do uży-
wania żydowskiej terminologii w głoszeniu Ewangelii. Następnie prowadził seminaria uczące dzielenia się 
Słowem w ten sposób, a później był pomysłodawcą tworzenia Kongregacji Żydów Mesjańskich jako narzę-
dzi do podejmowania razem z Chrześcijanami ewangelizacji w kościołach. Jego seminaria przyciągały rze-
sze ludzi. Manny Brotman był kluczową postacią w Young Hebrew Christian Alliance (dzisiaj Young Messia-
nic Jewish Alliance), a także katalizatorem przy powstawaniu Beth Messiah Congregation w Waszyngtonie, 
gdzie później pełnił funkcję pierwszego rabina.  Wierzę także we wpływ idei Żydów Mesjańskich na powsta-
nie Beth Messiah w Cincinnati (Ohio) w 1970 roku, jak również na transformację Hebrew Christian Congre-
gation w Filadelfii w Beth Messiah Congregation (związaną z Kościołem Prezbiteriańskim). Ponadto, dr Ray 
Gannon i dr Phil Goble (Asssembly of God – Zgromadzenie Boże) odkryli równoległe istnienie kongregacji 
w Encino w Californi - o nazwie Temple Beth Emmanuel (dzisiaj jako Ahavat Zion – Miłość Syjonu – w Hol-
lywood. W tym samym czasie nastąpiła też transformacja Hebrew Christian Congregation w Chicago w Ad-
at Ha Tikvah – Świadectwo Nadziei. Godny podkreślenia jest fakt, jak pierwotne zorientowanie wspólnot 
wpłynęło na późniejszy rozwój ruchu w całym kraju, na razie na tzw. krajowym „poletku”. 
 

Początkowe przekonania 

Przede wszystkim, wszyscy podzielali przekonanie, że Żydzi wierzący w Jeszuę są powołani do pielęgno-
wania swojej żydowskiej tożsamości i życia jako Żydzi. Bardzo silne było także przeświadczenie o tym, że 
Bóg dalej podtrzymuje swoje przymierze z Narodem Żydowskim – przymierze uwzględniające również  
część mesjańskich wierzących. W dodatku, większość Żydów Mesjańskich w tamtym czasie kultywowała 
powszechne drogi praktykowania wiary, jak: obrzezanie, celebracja Świąt i Szabatu (zarówno wigilia Szaba-
tu, jak i poranek szabatowy). Spotkania te przebiegały częściowo czerpiąc z podstawowych formuł liturgicz-
nych wywodzących się z kultu synagogalnego, a częściowo odnosząc się do współczesnych praktyk ustalo-
nych w środowisku Żydów Mesjańskich. Niektórzy w ogóle unikali odnośników do tradycyjnych praktyk. 
 
Początki Ruchu naznaczone były pytaniami o miejsce Tory w Judaizmie Mesjańskim. Niektórzy odkrywali 
teologię Tory zawartą w tekstach Nowego Przymierza, podczas gdy inni przyjmowali w swoim życiu typ Ju-
daizmu Mesjańskiego wolnego od wymogów dawnego prawa - zgodnie z twierdzeniami ewangelicznymi. 
Jednakże na przestrzeni lat został osiągnięty w tej sprawie następujący konsensus przyjmowany przez nie-
malże wszystkie społeczności: teksty Nowego Przymierza zawierają w sobie naukę Tory jaką tę, która za-
wiera uniwersalne wytyczne moralnego i etycznego życia dla wszystkich ludzi; oprócz uniwersalnego 
aspektu, Tora zawiera także zbiór praw odnoszących się wyłącznie do Żydów, charakterystycznych jedynie 
jako fundament ich życia. Żydowskie liturgie paschalne, ślubne, obrzezanie są powszechne. 
Warto nadmienić, że ruch jako całość w podstawowych kwestiach doktrynalnych zachowuje jedno stanowi-

Dr. Dan Juster przewodzi ruchowi Żydów Mesjanistycznych od 1971r. Jest starszy Apostołem i dyrektorem Tikkun Internatio-

nal—sieci organizacji których zadaniem jest przywrócenie pozycji Izraela w Kościele.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sko. Są nimi, m.in. niepodważalny autorytet Biblii, kwestia bóstwa Jeszuy, prawda o trójosobowej naturze 
Boga, wiara w śmierć, zmartwychwstanie i powtórne przyjście Jeszuy. Większość wierzy także w nastanie 
Tysiącletniej Ery Pokoju po powrocie Jeszuy na ziemię (Millenium). Stale też rośnie liczba osób ze stop-
niami naukowymi, którzy prowadząc studia w temacie niewątpliwie przyczyniają się do umocnienia intelek-
tualno-teologicznej strony Judaizmu Mesjańskiego. Znaczenie ich wkładu potwierdzają wypracowane w 
ostatnim czasie definicje i twierdzenia doktrynalne Judaizmu Mesjańskiego.  
 

Ruch dzisiaj 

Lata 70-te i 80-te były czasem znaczącego rozwoju środowiska „wewnątrz-żydowskiego”, ale później na-
stąpił pewien zastój. W dodatku od połowy lat 80-tych do teraz kongregacje Mesjańskie zmagają się z 
wielkim napływem wierzących w Jeszuę, którzy nie są Żydami. Czy można to nazwać błogosławień-
stwem? Czy ich członkostwo w kongregacjach jest słuszne? I czy w takim razie mają właściwe pojęcie o 
ruchach kościelnych? Jak to się ma do celów, jakie wyznaczają sobie kongregacje Mesjańskie? To są nie-
kończące się pytania. W dodatku Ruch musi sprostać aktualnym wyzwaniom, a także pracować nad prze-
kazaniem pałeczki młodszemu pokoleniu liderów, w miarę jak pokolenie, które kładło fundamenty zbliża 
się do wieku emerytalnego. To są główne troski, jednak aspektów pozytywnych również nie brakuje! 
Ponadto, Ruch zmaga się z kwestią stosunku do spuścizny Judaizmu Rabinicznego. W jakim stopniu po-
winniśmy z niej korzystać? Jak wiele z tradycyjnego rytu modlitewnego powinniśmy „wszczepić” w nasze 
praktyki? Znamienita większość utrzymuje, że Judaizm Rabiniczny w ogóle nas nie dotyczy, ale jest też i 
wielu takich, którzy są umiarkowani w podejściu do rabinicznych praktyk i zdając się na Słowo i prowadze-
nie Ducha, ostrożnie szukają zrównoważenia obu dróg.  Tak więc, można powiedzieć, że istnieje zarówno 
część bardzo pro-rabinicznych środowisk, jak i część bardzo anty-rabinicznych. 
 
Ruch Mesjański dzisiaj odzwierciedla w większości te same prądy, które zostały scharakteryzowane już 
powyżej. Jednakże, dzisiaj mamy ponad 300 grup, zarówno pełnoprawnych kongregacji, jak i innych, po-
mniejszych społeczności. Wiele z nich jest zjednoczonych w ramach związków kongregacji, jak na przy-
kład Union of Messianic Jewish Congregations (1979), International Alliance of Messianic Congregations 
and Synagogues (1984), Tikkun America (jako sieć Ameryki Północnej) (1984). Wszystkie te związki orga-
nizują co roku bardzo znaczące konferencje. Wszyscy spełniają standardy w kwestiach ordynacji grup.  
Niektóre kongregacje są członkami nawet więcej niż jednego związku.    

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 
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