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Nie można wyobrazić sobie bardziej 

proroczej wizji niż dzieło „W kierunku 

Soboru Jerozolimskiego II (TJCII)”. Dlaczego? Ponieważ wi-

zja TJCII dotyczy pojednania żydowskich i nie-żydowskich 

naśladowców Jeszui, którzy będą ogłaszać Jego przyjście w 

chwale i ustanowienie Jego królestwa. Jej cel jest więc bar-

dziej dalekowzroczny (ostateczny) niż zwiastowanie Ewange-

lii narodom. 

Chcę zilustrować wizję TJCII na podstawie listu do Efezjan. 

Czytając bowiem Biblię lubimy wybierać kluczowe wersety i 

na nich budować zrozumienie całego fragmentu. Ale musimy 

jednocześnie widzieć w jaki sposób te wybrane wersety 

„wpasowują się” w całe księgi, z których zostały wzięte. 

Spójrzmy więc w tej perspektywie na List do Efezjan i światło 

jakie ten list rzuca na dzieło TJCII. 

Opisując plan Boga skoncentrowany od samego początku na 

Jego Synu, Apostoł Paweł używa słowa tajemnica. To wła-

śnie Syn Boży pierwszy „streszcza” ten plan „aby go wyko-

nać, gdy nadejdzie pełnia czasu”. W jaki sposób?: „(aby) 

wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie, i to, 

co w niebie, i to, co na ziemi” (Ef 1,9-10). Greckie słowo, w 

tłumaczeniu „Biblii Poznańskiej” oddane jako „zjednoczyć” (w 

angielskim tekście „gather” - „zebrać”) dosłownie można 

przetłumaczyć jako „umieścić pod jego głową” lub 

„zsumować” (ang. „recapitulate”). Grzech bowiem skaził Bo-

że stworzenie i spowodował w nim podział; zaś dzieło odku-

pienia oczyszcza, uzdrawia i integruje na nowo. Zakończenie 

pierwszego rozdziału Listu do Efezjan w pełni ogłasza tę wi-

zję finalnego i totalnego pojednania. 

W jaki sposób Bóg dokonuje odkupienia i zgromadzenia na 

nowo swojego stworzenia? Dzieje się to przez wybór jed-

nego ludu - Izraela - który został ustanowiony narzę-

dziem zbawienia i błogosławienia narodom. Tak więc w 

pierwszym rozdziale Listu do Efezjan Apostoł stosuje zaimki 

osobowe „my” i „nas” odnosząc się w ten sposób do Żydów 

oraz zaimki „wy” i „was” pisząc o nie-Żydach. W wersecie 

dwunastym pisząc: „my, którzy już dawno złożyli nadzieję w 

Chrystusie” mówi o żydowskich uczniach Jeszui. Pochodzą-

ce z wersetu trzynastego słowa „i wy” dotyczą nawróconych 

„z narodów”. Ta różnica staje się jaśniejsza w drugim roz-

dziale, kiedy Paweł opisuje żałosny stan nie-Żydów przed 

zwiastowaniem im Ewangelii: „W tym czasie bowiem żyli-

ście bez Chrystusa, wykluczeni ze społeczności Izraela, 

bez udziału w przymierzach obietnicy, bez nadziei i bez 

Boga w świecie” (Ef 2,12). Dzieło Krzyża zmienia tę sytua-

cję (o czym mówią wersety 13-16): „A zatem nie jesteście 

już obcymi i przychodniami, ale współobywatelami świę-

tych i domowników Boga” (Ef 2,19). Ta przemiana dokona-

ła się dzięki przelaniu na krwi Mesjasza na krzyżu, poprzez 

który „usunął (On) dzielący (Żydów i nie-Żydów) mur, to 

jest wrogość” (Ef 2,14; patrz również Ef 2,16). Dzięki temu 

Żydów i nie-Żydów uczynił jednością (Ef 2,14). „Przez Niego 

mamy jedni i drudzy dostęp do Ojca w jednym Du-

chu” (Ef 2,18). Wkrótce potem Apostoł podsumowuje 

„tajemnicę Mesjasza”: „to znaczy, że poganie są współdzie-

dzicami i współczłonkami Ciała i współuczestnikami obietnicy 

[z żydowskimi uczniami] w Chrystusie Jezusie przez Ewan-

gelię” (Ef 3,6). 

Dotyczące jedności nauczanie Pawła zawarte w czwartym 

rozdziale Listu do Efezjan musi być rozumiane w świetle roz-

działów drugiego i trzeciego. Paweł błaga jednych i drugich, 

aby odnosili się do siebie z miłością, zabiegając z całej siły, o 

zachowanie jedności Ducha za pomocą więzi, którą jest po-

kój (por. Ef 4,2-3). To zadanie odnosi się w szczególności do 

działań na rzecz jedności między Żydami i nie-Żydami osią-

gniętej dzięki krzyżowi Mesjasza. 
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Dzięki temu Żydów i nie-

Żydów uczynił jednością... 
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KONFERENCJA W BRAZYLII 
Autor: Alexandre and Karina Barros 

 (Liderzy wstawienników z Brazylii) 
 Tłumaczenie: Renata Korpyta 

W dniach 1 do 4 marca w Żydowska Kongregacja Mesjanistyczna HarTzion w Bra-

zylii gościła ponad 550 osób, które przybyły na 8 Międzynarodową Konferencję Od-

nowienia, odbywającą się corocznie w Synagodze HarTzion w Belo Horizonte w 

Brazylii (więcej o projekcie na stronie internetowej synagogi: 

http://ensinandodesiao.org.br/congregacao-har-tzion/ - w języku portugalskim - 

przyp. tłum.)  

Zaproszenie do przemówienia w czasie konferencji zostało 

wystosowane do Dave’a i Raquel Pyles (odpowiedzialnych 

za wstawiennictwo w TJCII - przyp. tłum). Była to kolejna 

okazja do wyjaśnienia wszystkim uczestnikom wizji TJCII 

oraz podzielenia się osobistymi doświadczeniami wstawien-

nictwa w ramach TJCII. Organizatorzy poświęcili jeden dzień 

na spotkanie Dave’a i Raquel z grupą wstawienników  

TJCII z Brazylii, aby wszyscy mogli zapoznać się z aktualny-

mi informacjami. 

 

Ponieważ główna część grupy wstawienników z Brazylii brała 

udział w konferencji, międzynarodowe spotkanie liderów wsta-

wienników stało się również jej częścią. Ponad 20 osób zgłosiło 

się do służby wstawienniczej w ramach TJCII. Obecnie brazylij-

ska grupa wstawienników TJCII liczy już 215 członków; więk-

szość z nich mieszka w Belo Horizonte i spotyka się raz w mie-

siącu. 

 

 

Wizja TJCII została zaprezentowana w roku 2013 podczas 

tej samej konferencji przez rabina Marty’ego Waldman’a, 

księdza Petera Hockena, Johannesa Fichtenbauera i Dave’a 

Pyles’a. Jednak bieżącym roku większość ludzi uczestniczy-

ła w konferencji po raz pierwszy i duża liczba osób nie znała 

w ogóle wizji TJCII. 

Był to wspaniały czas w którym każdy doświadczył Bożego 

błogosławieństwa. Wielką pomocą była dla nas Vera Garcia, 

która stała się narzędziem w rękach Boga, pomagając nam 

w tłumaczeniu z angielskiego na portugalski i odwrotnie. 

Wszystkie poruszone w tych dniach sprawy złożyliśmy w 

uwielbieniu przed PANEM, dziękując Mu za wspaniały czas i 

cudowne doświadczenia jakimi nas obdarzył. Uwielbialiśmy 

także Wszechmogącego za to, jak nas prowadzi w Swoim 

Królestwie. 

Dave i Raquel Pyles, odpowiedzialni 
za wstawiennictwo w TJCII na świe-

cie. Członkowie mesjanistycznej 
synagogi  Baruch HaShem w Dallas 

w Teksasie (USA). 

Matheus Guimarães, Raquel i Dave Pyles, oraz Vera 
Garcia—wstawiennik TJCII 
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ŻYDOWSKI RUCH MESJANISTYCZNY NA SŁOWACJI 
Autor: Jana Merašická  

(Międzynarodowa wstawienniczka i lider Komitetu Narodowego TJCII na Słowacji) 

Chciałabym podzielić się z wami naszym doświadczeniem pracy TJCII na Słowacji. Jesz-

cze niedawno nie widzieliśmy, jak silny jest współczesny ruch Żydów mesjanistycznych 

na Ukrainie. Ale teraz dzięki łasce Pana zaczyna się to zmieniać. Pomaga nam w tym 

Zuzana Motajova - nasza droga siostra, kobieta o żydowskich korzeniach, bardzo entu-

zjastycznie nastawiony członek Komitetu Narodowego TJCII na Słowacji. Zuzana jest 

osobą wszechstronnie wykształconą, nauczycielem 4 języków (angielskiego, niemieckie-

go, rosyjskiego i węgierskiego). Zawsze nosiła w sercu głębokie pragnienie zorganizo-

wania spotkania uwielbienia przez taniec we współpracy z braćmi i siostrami mesjani-

stycznymi z KEMO (Kijowska Mesjańska Wspólnota Żydowska) na Ukrainie. 

Byliśmy bardzo zaskoczeni ilością osób jakie dołączyły do nas pomagając w 

realizacji tak dużego projektu. Każde ze zorganizowanych przez nas spo-

tkań było naprawdę niesamowite, lecz jeden wieczór okazał się zdecydowa-

nie wyjątkowy: było to spotkanie szabatowe w synagodze w Nitrze. Nasi bra-

cia i siostry - Żydzi mesjanistyczni po raz pierwszy mieli okazję uwielbiać 

Pana w budynku synagogi w Nitrze (jest to jeden z oryginalnych budynków 

żydowskich nie zniszczonych w czasie wojny). Ku naszemu wielkiemu zdzi-

wieniu i radości, na spotkanie przybyło około 200 osób reprezentujących 

różne wyznania chrześcijańskich a także wielu starszych Żydów.  

Obchodziliśmy więc szabat razem: wierzący Żydzi, katolickie zakonnice i 

wiele osób różnych wyznań. Jeden obraz w szczególny sposób napełnił na-

sze serca wdzięcznością dla Pana: ośmiu pastorów z różnych denominacji 

chrześcijańskich w czasie tego wieczoru wzięło się za ręce i tańczyło razem 

dla Pana! Doświadczaliśmy bardzo silnego duchowego prowadzenia!  

Synagoga w Nitrze ma jeszcze jeden szczególny rys - jest to budynek dwu-

piętrowy. My świętowaliśmy na parterze, na drugim zaś piętrze znajduje się 

muzeum Holocaustu. Bardzo głęboko poruszył nas ten obraz: oto naród, który powstał z martwych, jednoczy 

Żydów i pogan. A przecież dokładnie takie założenie przyświeca pracy TJCII! „Bo jeżeli ich odrzucenie przynio-

sło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?” (Rz 11,15). 

Wydaje się, że w tych wydarzeniach mieliśmy okazję 

namacalnie doświadczyć tego, co Paweł przekazał 

w swoim Liście: oto życie powstało z martwych! Je-

steśmy bardzo zachęceni otwartością KEMO 

(Kijowskiej Mesjańskiej Wspólnoty Żydowskiej) do 

współpracy i posługi z nami. 

Synagoga w Nitrze 

Zapalanie szabatowych świec 



 

 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Pan poszerzał nasze rozumienie wizji TJCII. Nasz pastor publicznie za-

deklarował, że będziemy trwali w wierności dla Izraela i popierali inicjatywę TJCII tutaj, na Słowacji. Prosi-

my was o modlitwę za naszą kongregację w Partizánske. 

W grudniu René i Ans Leitnerowie nauczali w naszej kongregacji o TJCII 

prezentując katolicki punkt widzenia. Ich świadectwo zostało przyjęte z 

wielką życzliwością. 

Jestem pod wrażeniem tego co Pan czyni 

dzięki TJCII i chcę wyrazić Mu wdzięczność 

za tyle sposobów zaszczepiania nam świa-

domości naszych żydowskich korzeni. 

Wiem, że w ten sposób realizuje się Jego 

plan dla nas.  

Aby to dzieło się rozwijało niezbędna jest 

Wasza modlitwa za nas o co bardzo prosi-

my! 

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 

Biuletyn wydany przez TJCII Polska 
stanowiące część Międzynarodowej  
inicjatywy TJCII 
(W kierunku Soboru Jerozolimskiego II) 
założonej w 1995 roku. 
Sekretarz Wykonawczy TJCII:  
Marty Waldman 
Dyrektor TJCII w Europie: Johannes Fichtenbauer 
Koordynatorzy w Polsce: Beata i Adam Dylusowie 
 
Strona internetowa: www.tjcii.org  
Email: egs@tjcii.org 
 
TJCII Polska: www.tjcii.pl 
e-mail: tjcii@tjcii.pl 
 
Biuletyn  wyłącznie do użytku wewnętrznego 
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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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Uwaga:  w przygotowaniu specjalny biuletyn 

na temat Europejskiej Konferencji TJCII w Kijowie 


