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W ciągu ostatnich 9 miesięcy podjęto prace mające na celu uporządkowanie i sfinalizowanie projektu nowej 
strony TJCII (www.tjcii.org). Wszystko doczekało się wreszcie ostatecznej realizacji i od tej pory można już 
oglądać nową wersję strony online. Nawet jeśli już byłeś na naszej stronie, proszę zaglądnij do nas znowu, 
ponieważ na przestrzeni ostatnich tygodni strona została mocno przebudowana. 
 
Do stworzenia strony tej strony celowo wybraliśmy młodego projektanta, dobrze rozumiejącego współczesne 
media. Ponieważ ceni on sobie cele inicjatywy TJCII, zgodził się pracować za niewielkie wynagrodzenie, nad-
to zajął się naszą stroną pośród innych komercyjnych zleceń nad którymi wtedy pracował. 
 
W miarę jak przewijacie nową stronę w dół możecie zobaczyć męskie dłonie przyciśnięte do Ściany Płaczu. 
Dłoń po lewej stronie jest dłonią mężczyzny ortodoksyjnego, natomiast dłoń po prawej jest dłonią biznesmena 
(elegancka koszula i zegarek) - ten symbol ma odzwierciedlać zaangażowanie TJCII, które usuwa naturalne 
bariery. 
 
Na dole strony są odnośniki do stron internetowych TJCII w Europie, TJCII w Polsce oraz TJCII w Brazylii. 
Sam widok tych odnośników rozpala nasze serca, ponieważ celem przyświecającym tworzeniu strony było 
przekazanie światu informacji o TJCII oraz ułatwienie komunikacji pomiędzy osobami wspierającymi TJCII. 
 
Odwiedzając naszą stronę, możesz do nas dołączyć! Skontaktuj się z nami! W prawym górnym rogu strony 
zobaczysz logo Facebooka, Youtube oraz PayPala. Strona TJCII na Facebooku jest prowadzona w języku 
angielskim i hiszpańskim (TJCII Espanol). Już wkrótce będziemy mieć Twittera, który głównie przeznaczony 
będzie do omawiania bieżących spraw i dyskusji. Nawet jeżeli nigdy wcześniej nie tweetowałeś, wskakuj! 
 
Na górze strony możecie zobaczyć kategorię REGIONY. Oprócz poszczególnych kontynentów wymieniliśmy 
tam również oddzielnie NOW Generation. Te strony zmieniają się regularnie. Silnie odczuliśmy, że ze wzglę-
du na zwiększającą się aktywność TJCII na całym kontynencie region europejski powinien mieć kilka stron. 
Wszystko wkrótce będzie dostępne! Dodamy również stronę Archiwum na nasze Newslettery, historię, pre-
zentację oficjalnych dokumentów teologicznych oraz inne ważne informacje. 

 
Chcemy w szczególny sposób docenić wszystkich wolontariuszy, którzy brali 
udział w tworzeniu strony, jak również innych naszych inicjatywach. TJCII jest 
bardzo mocno wspierane przez wolontariuszy z International Leadership Co-
uncil, którzy zajmują się korespondencją z różnymi osobami, robieniem i edy-
towaniem zdjęć oraz publikowaniem informacji na Facebooku. Wszystkie da-
rowizny przekazywane online na rzecz TJCII są wykorzystywane celem dotar-
cia w jak najbardziej prosty sposób z przesłaniem o konieczności żalu za 
grzechy oraz pojednaniu. W dalszym ciągu zabiegamy o Wasze wsparcie mo-
dlitewne, osobiste zaangażowanie, konkretny wkład a także wspieranie na-
szego miejsca w mediach społecznościach. 

Donna Ballard, przewodnicząca Ou-
treach i jej asystentka Pam Buckroyd  

(zdjęcie zrobione w Judei, Izrael) 
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ŻYDOWSKI RUCH MESJANISTYCZNY W NIEMCZECH 
Autor: Vladimir Pikman 

W świadomości Żydów, szczególnie tych którzy doskonale rozumieją historię, Niemcy 
pozostają krajem, który zainicjował, starannie zaplanował a wreszcie przeprowadził Holo-
kaust, mordując w tym czasie 6 mln Żydów. W związku z tym, wielu dziwi się, widząc, jak 
bardzo w ciągu ostatnich 20 lat wzrasta społeczność żydowska w Niemczech. Od 1989 
roku do Niemiec (w dużej mierze z krajów byłego Związku Radzieckiego) przybyło około 
300.000 osób określających się „żydowskimi uchodźcami lub członkami rodzin żydow-
skich uchodźców”. Wliczając w to żydowskich imigrantów z innych krajów (w tym Izraela), 
liczba ludności żydowskiej w Niemczech wzrosła dziesięciokrotnie, od około 30.000 do 
około 300.000 osób. Wraz z napływem „rosyjskich Żydów” doszło nie tylko do odrodzenia 

społeczności żydowskiej w Niemczech, ale również do pojawienia się w tym kraju działalności ewangeliza-
cyjnej wśród Żydów i żydowskiego ruchu mesjanistycznego. Tysiące Żydów stają się wierzącymi w Jeszuę 
(co najmniej 5.000 osób przyłączyło się już różnych grup chrześcijańskich lub mesjanistycznych). Od 1995 
roku powstało w Niemczech 40 mesjanistycznych kongregacji i różnych grup wierzących. To zaś sytuuje 
Niemcy jako znaczący kraj na mapie światowego ruchu mesjanistycznego. 
 
Fundament nowoczesnego ruchu mesjanistycznego w Niemczech został założony w 1994 roku dzięki po-
łączeniu pracy organizacji Chosen People Ministry, EDI (Evangeliumsdienst für Israel), AmZi (Die Arbeits-
gemeinschaft für das messianische Zeugnis an Israel) i Licht im Osten. W 1995 roku powstało Beit Sar 
Shalom Ministry, które jest prekursorem w tworzeniu mesjanistycznych kongregacji. To właśnie ten rok, w 
którym powstała też pierwsza kongregacja mesjanistyczna w Berlinie, można uznać za początek współ-
czesnego ruchu mesjanistycznego w Niemczech. 
 
Ten ruch jest jeszcze bardzo młody i składa się głównie z relatywnie nowych wierzących. Brakuje odpo-
wiednio przygotowanych i wyszkolonych liderów, ale za to wiele zaangażowanych osób płonie typowo 
„neoficką” gorliwością życia w Jeszui. Większość wierzących mesjanistycznych pochodzi z rodzin imigran-
tów, w związku z czym ruch napotyka też na spore ograniczenia finansowe. Z drugiej jednak strony te ba-
riery umożliwiają rozwój pracy energicznych i zaangażowanych emocjonalnie wolontariuszy nie będących 
etatowymi duchownymi. 
 
Ponad 70% Żydów w Niemczech stanowią tzw. „Żydzi rosyjscy”. Również większość mesjanistycznych 
wierzących w Niemczech pochodzi Rosji. Czasami rodzi to wrażenie podobne do życia w getcie. Ale stwa-
rza również szansę życia w jedności jaką daje Mesjasz, mimo ogromnych różnic kulturowych. Podejmo-
wane są też próby zacieśniania współpracy pomiędzy poszczególnymi kongregacjami poprzez organiza-
cję wspólnych konferencji dla wszystkich mesjanistycznych wierzących zamieszkujących dane terytorium. 
Co ciekawe, ruch mesjanistyczny w Niemczech cieszy się o wiele większą jednością niż w innych krajach. 
Chociaż istnieje kilka małych grup i zgromadzeń, które funkcjonują samodzielnie, większość jest ze sobą 
bardzo ściśle związana, nawet mimo braku formalnych struktur. 
 
Niestety, ze względu na tragedię Holokaustu, Kościoły głównego nurtu (katolicki i luterański, ale także wie-
le niezależnych kościołów) nie podejmują współpracy z Żydami mesjanistycznymi, aby nie urazić tradycyj-
nych społeczności żydowskich. Dla społeczności mesjanistycznej w Niemczech jest to bardzo smutne. 
 
W chwili obecnej można zaobserwować nowe przebudzenie w społeczności żydowskiej w Niemczech. To 
zaś pozwala z wielkim optymizmem patrzeć na rozwój ruchu mesjanistycznego w najbliższym czasie. 

Vladimir Pikman 

 

Vladimir Pikman jest Dyrektorem Wykonawczym 
służby “Beit Sar Shalom Ministry” 

 w Niemczech i rabinem kongregacji Beit Schomer  
Israel w Berlinie. 
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Żydowski ruch mesjanistyczny w Izraelu 
Autor: Daniel Juster 

To już trzeci artykuł z serii poświęconej historii żydowskich ruchów mesjanistycznych. Pierw-
szy z nich dotyczył Ameryki Północnej, a drugi rosyjskojęzycznych Żydów mesjanistycznych. 
Oba teksty pojawiły się odpowiednio w biuletynach Wiosna i Lato 2013. 
 
Kilka lat temu, TJCII opublikowało broszurę zatytułowaną Żydowski Ruch Mesjanistyczny. Wprawdzie 
można by ją obecnie nieco ulepszyć, ale na tamten czas była jak najbardziej wystarczająca. Niektóre 
kwestie w niej zostały opracowane na podstawie książki Kai Kjaer-Hansen pt. Fakty i mity na temat 
Żydowskiego Ruchu Mesjanistycznego w Izraelu (1998). 
 

Ogólnie rzecz biorąc, właściwy trzon ruchu zaczął się kształtować krótko po 1967 roku. Wcześniejsze próby uformowania 
grupy podobnego typu miały miejsce w okresie funkcjonowania Brytyjskiego Mandatu w Palestynie (1920-1939). Historia 
tych początków jest bardzo dobrze udokumentowana w pismach Gershona Nerela, który poświęcił temu zagadnieniu swo-
ją pracę doktorską na Uniwersytecie Hebrajskim.  
 
Liderzy tacy jak Moshe Immanuel Ben-Meir oraz Hyman Jacobs w latach 20-tych i 30-tych XX wieku usiłowali ustanowić 
wspólnotę typu mesjanistycznego, jednak ich projekty były krótkotrwałe (utrzymały się zaledwie przez 4 lata), szukali po-
nadto innych sposobów i możliwości formalnego zrzeszenie żydowskich naśladowców Jeszuy. Jednakże wiele podejmo-
wanych w tym temacie misji nie uwzględniało wizji odróżnienia żydowskiej tożsamości od tradycji kościołów historycznych, 
co znalazłoby swoje odzwierciedlenie w instytucji oddzielnej kongregacji mesjanistycznej. 
 
Po odzyskaniu niepodległości w 1948 roku większość żydowskich wierzących w Jeszuę opuściła Izrael i jedynie garstka 
tych, którzy zostali - jak wspomniany już Moshe Ben-Meir, a także Abram Poljak i Hayim Haimhoff – podtrzymując swoje 
oddanie żydowskiej tożsamości, działała na rzecz formowania organizacyjno-kongregacyjnych struktur z myślą o rozwoju 
żydowskiej tożsamości w osobie Jeszuy. Obserwując początki ich działalności, można dostrzec szczególne zaakcentowa-
nie kwestii nazewnictwa. Termin „Żyd mesjanistyczny” miał być rozumiany jako samookreślający tytuł oddzielony od jakiej-
kolwiek chrześcijańskiej konotacji (hebrajskie „notzri” pochodzące prawdopodobnie od określenia „Nazarejczyk”), która to 
mogłaby sugerować odcinanie się od Narodu Żydowskiego, jego tożsamości i przeznaczenia. Wspomniani liderzy zabiega-
li o wymiar Judaizmu Mesjanistycznego zakorzenionego w Ziemi Obiecanej Izraela, realizującego model życia w oparciu o 
Torę z naturalnym uwzględnieniem świętowania szabatów, świąt żydowskich, obrzędu obrzezania niemowląt płci męskiej i 
innych. W większości było to rozumienie Tory jako takiej – bez uwzględniania interpretacji rabinicznych. 
 
Również Ruch Hebrajskich Katolików rozwijał się w Ziemi Izraela. 
Jednakże inne były orientacje ideologiczne założycieli tej formacji – 
Ojca Daniela Rufeisena i Ojca Eliasza Friedmana (z Zakonu Karme-
litów Bosych). Wprawdzie Hebrajscy Katolicy uznają siebie za chrze-
ścijan i są prawowitymi członkami Kościoła katolickiego, jednak zale-
ży im na hebrajskiej ekspresji wyznawanego katolicyzmu. Miało się 
to objawiać w liturgii sprawowanej w tłumaczeniu na język hebrajski. 
Do dnia dzisiejszego grupa wyznawców tego typu funkcjonuje pod 
przewodnictwem Ojca Davida Neuhausa (jezuity pochodzenia ży-
dowskiego - przyp. tłum.) 
 
Po wojnie 6-dniowej roku 1967 pośród garstki żydowskich wierzących w Jeszuę w Izraelu (liczącej niespełna 200 osób), 
poczucie izraelskiej tożsamości znacząco wzrosło. Miało to swoją przyczynę w szczególnych okolicznościach tamtego 
okresu – liczne imigracje do Izraela, czas wzajemnych świadectw, wspólnego uprawiania ojczystej ziemi. Ruch mesjani-
styczny pozostawał wciąż niewielki, jednak w przedziale od 1970 do 1980 roku liczba jego członków przekroczyła 1000 
osób. Niektórzy z nich doszli do wiary w Jeszuę za sprawą świadectwa chrześcijan, których spotykali podczas wypraw po 
Izraelu po zakończeniu swojej służby w armii. Później wraz z napływem żydowskich imigrantów z Rosji, kongregacje za-
częły się powiększać tak, iż pod koniec lat 90-tych liczba wyznawców przekroczyła 5.000. Szacuje się, że współcześnie w 
Izraelu żyje od 10.000 do 15.000  Żydów Mesjanistycznych. Chociaż rozsądnie byłoby nie dopatrywać się z biegiem czasu 
drastycznego wzrostu danych statystycznych, to jednak prawdą jest, że nie dysponujemy aktualnymi danymi w tym tema-
cie. Jest również pewne, że funkcjonuje ponad 100 znanych nam z nazwy kongregacji i domów wspólnotowych Żydów 
mesjanistycznych. Większość członków jest Żydami, choć jest jedna grupa prowadzona przez chrześcijanina Araba, który 
ze względu na swoich żydowskich braci i siostry prowadzi życie takie jak Żyd mesjanistyczny. Należy zaznaczyć, że mowa 
jest tutaj tylko o zgromadzeniach określających siebie jako kongregacje Żydów mesjanistycznych – nie jako kościoły chrze-
ścijańskie.  
 
Większość kongregacji jest niezależna i, jak wynika z badań Hansensa, przeważnie posiada jasno sformułowane założenia 
doktrynalne, które, choć wyrażone w inny sposób, są zgodne z linią wyznaczoną przez historyczne Credo Kościoła. Nie 
istnieje w nich jakiś szczególnie określony system członkostwa, wskaźnikiem zaangażowania jest po prostu regularne 
uczestnictwo w życiu zgromadzenia. Wyjątkowe znaczenie w mesjanistycznych wspólnotach mają obrzędy Chrztu wodne-
go i Komunii, z tym, że funkcjonują liczne odrębne propozycje rozumienia i interpretacji ich wymiaru.  
 

Dan Juster 
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Większość Żydów mesjanistycznych żyjących dziś w Izraelu po-
chodzi ze środowisk rosyjskojęzycznych, jednak ich osiągające 
pełnoletniość dzieci mówią płynnie po hebrajsku, co też miało i 
będzie mieć wpływ na przyszły kształt życia kongregacyjnego. 
Następną co do wielkości grupę stanowią rdzenni Izraelczycy, 
którzy należą do zgromadzeń, gdzie dominuje język hebrajski. W 
dalszej kolejności występuje grupa angielskojęzycznych Żydów, 
których szczególnym staraniem jest zapewnienie kompletnego tłumaczenia wszystkiego na język angielski celem możli-
wości pełnego uczestnictwa w życiu wspólnot mesjanistycznych. Tak więc można powiedzieć, że kongregacje mają 
charakter bilingualny – hebrajsko-rosyjski bądź hebrajsko-angielski – a czasem nawet i trójjęzyczny. Jest także 10 
wspólnot etiopskich Żydów mesjanistycznych, w tym 5 tworzących wspólną sieć oraz 5 niezależnych, w których dominu-
je język hebrajski, a także etiopska odmiana języków semickich (Amharic). 
 
Teologia judaizmu mesjanistycznego w Izraelu stanowi pewna mieszankę teologii ewangelikalnej i żydowskiej opartej 
na Torze. Pomimo różnic wynikających z większego autorytetu przypisywanego Torze, zasadniczo obie te teologie nie 
różnią się zanadto. Natomiast w całym mesjanistycznym „światku” izraelskim istnieje duża różnorodność w postrzeganiu 
charyzmatycznej przestrzeni wiary. Około połowa kładzie znaczący nacisk na rzeczywistość charyzmatyczną, podczas 
gdy druga część stara się nie akcentować zbytnio tego wymiaru. Kilku liderów przewodzi kongregacjom, które łączą oba 
podejścia – te też funkcjonują w ramach jednego stowarzyszenia.   
 
Chociaż nie istnieją organizacyjne powiązania między kongregacjami, Żydzi mesjanistyczni w Izraelu trwają w jedności i 
w relacjach wzajemnego wsparcia bardziej, niż to miało miejsce w przeszłości. Co więcej, funkcjonują pewne ośrodki o 
luźnym systemie przynależności jak Sojusz Żydów Mesjanistycznych Izraela (Messianic Jewish Alliance of Israel), który 
umożliwia współwierzącym w Jeszuę wspólne celebrowanie świąt, a także międzynarodową sieć dialogu pomiędzy lide-
rami. Jest wreszcie również niezinstytucjonalizowane zgromadzenie liderskie zajmujące czasem określone stanowisko 
względem ważnych ustaleń doktrynalnych czy kwestii moralnych (Kennes Artzee-Meeting of the Land - Spotkanie w 
Ziemi Świętej). W ostatnim czasie zrodził się też pomysł zrzeszenia wszystkich kongregacji i przewodzących im ludzi 
poprzez wspólnotę, która miała by się nazywać Olive Tree (Drzewo Oliwne). 
 
Dzisiaj Żydzi mesjanistyczni są bardziej zintegrowani z izraelskim społeczeństwem, niż to miało miejsce wcześniej. 
Większość dzieci normalnie uczęszcza do izraelskich szkół, potem służy w armii, a następnie studiuje na izraelskich 
uczelniach.  
 
W obecnym czasie ruch Żydów mesjanistycznych rozrasta się powoli, ale za to w sposób stały. Istnieją grupy młodych 
ludzi, którzy znajdują się na pograniczu kongregacji ze względu na niezadowolenie istniejącymi w nich modelami struk-
turalnymi. Z tego powodu szukają oni innej alternatywy. Dlatego też wyzwaniem dla ruchu mesjanistycznego jest ich 
wysłuchanie i zatrzymanie, a także szukanie sposobów inspirowania do pracy na rzecz rozwoju wspólnot poprzez 
uwzględnienie ich własnych wizji oraz przekonań.  
 
Mamy głęboką nadzieję, że izraelski ruch mesjanistyczny będzie wzrastał w duchowej dojrzałości i mocy oraz rozwijał 
się na płaszczyźnie teologicznej i organizacyjnej w duchu jedności bez przesadnej kontroli. Wierzymy, że przyjdzie 
dzień, w którym ruch mesjanistyczny w Izraelu będzie stał na czele, a nie w „ogonie” międzynarodowej społeczności 
mesjanistycznej. 

 

Kierunki działania TJCII: 
 

 Nauczanie o konieczności przywrócenia właściwe-
go miejsca dla żydowskich wierzących w Ciele Me-
sjasza 

 Wezwanie do pokuty za grzech tłumienia w historii 
żydowskiego świadectwa o Jezusie (Jeszui) - Mesja-
szu Izraela 

 Przypominanie o powołaniu i wybraniu Izraela i 
żydowskiej wspólnoty mesjanistycznej w modlitwie 
wstawienniczej, 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 
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Strona 4 

Dr. Dan Juster jest zaangażowany w przywództwo ruchu 
mesjanistycznego od 1971 roku. Aktualnie zajmuje pozy-

cje przewodniczącego Tikkun International– sieci kon-
gregacji i ministerstw  odnowie Izraela i Kościoła. 


