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 Konferencja KAIROS i wspólnota Alleluja 

 Dni Otwarte w Holandii 

 

W 1945 roku węgierscy 
Strzałokrzyżowcy 
(nacjonalistyczna partia 
polityczna) mieli silny wpływ na 
węgierski Kościół i siali terror na 
ulicach wielu miast. 
Przeprowadzili serię masowych 

mordów na członkach ortodoksyjnej wspólnoty żydowskiej w Budzie 
(części dzisiejszego Budapesztu – przyp. tłum.): na żydowskich 
obywatelach - lekarzach i pacjentach dwóch żydowskich szpitali 
oraz podopiecznych domu dla osób starszych. Działania 
Strzałokrzyżowców były niestety aprobowane przez lokalny Kościół 
Katolicki. Ówczesnych księży można chyba porównać do złych 
pasterzy opisanych w Księdze Proroka Ezechiela, którzy pozwolili, 
aby piękno życia było niszczone przez dzikie zwierzęta.  
 
To właśnie dlatego, nasza grupa spotkała się podczas ostatniej 
Chanuki, aby w akcie wstawiennictwa zapalić świece chanukowe w 
bezpośrednim sąsiedztwie jednego z kościołów katolickich. Pośród 
zgromadzonych był pastor kościoła reformowanego, ksiądz 
prawosławny, lider wspólnoty katolickiej, Żydzi Mesjanistyczni i 
wiele osób z wolnych kościołów. Ortodoksyjny rabin żydowski 
posługujący obecnie w domu dla osób starszych (tym samym, który 
lata temu był celem zbrodni Strzałokrzyżowców) odmówił tradycyjne 
błogosławieństwo.  
 
Ten gest był dla nas aktem walki duchowej, który, naszym zdaniem, 
powinien przygotować grunt pod głębszy ruch pokutny na 
Węgrzech. Nasz Pan - Jeszua obchodził święto Chanuki w 
Jerozolimie (jak to jest opisane w 10 rozdziale Ewangelii wg św. 
Jana), dlatego też wierzymy, że Jego światło świeci w ciemności. 
Mamy też nadzieję, że w przyszłości będzie nam dane oglądać 
zwycięstwo tego światła.  
 
W czasie naszej modlitwy, mieliśmy ze sobą olejek będący 
prezentem od pewnej mesjanistycznej siostry z Izraela. Chanukiję 
(świecznik chanukowy) otrzymaliśmy od człowieka z 
mesjanistycznej kongregacji Baruch HaShem w Dallas, który 
pięknie mówił nam o Jezusie celebrującym Święto Świateł. Możliwe, 
że ten człowiek po raz pierwszy obchodził to Święto, jednocześnie 
odkrywając swoje dziedzictwo. Ta Chanuka stała się wyzwaniem 
dla wciąż tłumionej żydowskiej tożsamości, która jest okropnym 
dziedzictwem drugiego pokolenia Żydów ocalałych z Holokaustu nie 
umiejących wciąż zaakceptować duchowej przestrzeni wolności. 
Owszem rozpoczęliśmy nasze obchody od miejsca udręczenia i 
żalu nad ciemną historią, ale stopniowo zmierzaliśmy w kierunku 

światła i radości. Każdego wieczora, wspólnie: 
Mesjanistyczni Żydzi, Prawosławni, 
Chrześcijanie z narodów - wytrwale 
zapalaliśmy kolejne świece, stając ramię w 
ramię obok siebie w tych miejscach, w których 
niegdyś Strzałokrzyżowcy dokonywali masowych mordów.  
 
Pewnego wieczoru dołączyła do nas para osób o korzeniach 
żydowsko-katolickich. Wspólnie śpiewaliśmy pieśni i łączyliśmy się 
w modlitwie wstawienniczej nad Żydami. Siódmego dnia dołączył do 
nas ksiądz grecko-katolicki. W ponadnaturalny sposób 
doświadczyliśmy też łączności duchowej z założycielem wspólnoty 
„Lew Judy”, utworzonej w 1980 r. w Kościele katolickim dla osób 
pochodzenia żydowskiego. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy 
nawiązać z nim kontakt, ale właśnie podczas tegorocznego Święta 
Świateł, Pan pozwolił nam zdobyć jego numer telefonu z całkowicie 
niespodziewanego źródła.  
 
Ostatniego wieczora zostałam mocno przynaglona przez Pana, by 
wziąć flagę izraelską i jako znak zmartwychwstania Narodu Izraela, 
wywiesić ją na środku pustej obecnie parceli będącej w przeszłości 
główną kwaterą Strzałokrzyżowców. Młoda, żydowska rodzina 
przechodząca wtedy w tej okolicy, była wręcz zszokowana, że 
celebrujemy w tym miejscu Chanukę. Dla mnie był to znak, że 
Jeszua chce byśmy nasze serca i oczy skupili na tej ziemi, na którą 
On kiedyś powróci, nawet jeśli obecnie musimy się zmagać z jej 
bardzo ciemną historią. 
 
Pierwszy wieczór zapalenia Chanukiji (świecznika chanukowego) 
podarowanego przez Baruch HaShem stał się początkiem dni walki 
duchowej. Ostry wiatr i deszcz próbowały zdmuchnąć płomień 
naszych świec, pojawiły się problemy w naszych rodzinach, 
narastała presja świątecznych przygotowań i Wigilii, wokół panował 
dokuczliwy chłód. Jednak nasza wytrwałość została nagrodzona. 
Myślę, że nigdy wcześniej nie doświadczałam tak mocnej chwały 
Bożej i świętości Tory wypełnionej przez Jeszuę, Syna Bożego, 
który trzymał mnie w swoim ręku, nawet wtedy kiedy siły mnie 
opuszczały.  
 
W tym świętym czasie modliliśmy się o ochronę dla nas, przełomy i 
intensywną obecność Pana. Teraz modlimy się by wszyscy nasi 
żydowscy przyjaciele uczestniczący w Chanuce (młody rabin, 
ocaleli z Holokaustu, młody, żydowski student) zostali napełnieni 
światłem Jeszui i Ducha Świętego. Pan czyni cuda i mam silne 
przeczucie byśmy dalej trwali w tej walce duchowej. Ostatecznie, 
Chanuka upamiętnia ponowne poświęcenie Świątyni dla Pana.  

Chanukowe Świece w Budapeszcie 
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Ks. Peter Hocken, członek ILC: 

Ksiądz Peter Hocken przyjął święcenia 
kapłańskie w 1964 r. w katolickiej 
diecezji Northampton w Anglii. W 1984 r. 
otrzymał tytuł doktora na Uniwersytecie 
Birmingham. Jest obywatelem 
brytyjskim, obecnie mieszkającym w 
Austrii. Ksiądz Piotr jest najbardziej 
znaczącym głosem katolickiego ruchu 
charyzmatycznego.  
 

Patrząc z mojej perspektywy, muszę przyznać, że ostatnie spotka-

nie należało do jednego z najlepszych spotkań Międzynarodowej 

Rady TJCII. Zdecydowano, aby czterech członków Rady Liderów 

utworzyło Komitet Wykonawczy zajmujący się głównie podejmo-

waniem różnych decyzji administracyjnych, dzięki czemu 

pozostała część Rady Liderów będzie mogła kontynuować 

właściwą sobie pracę bez nadmiernej presji. 

 

Mieliśmy też bardzo dobre spotkanie z dwunastoma liderami 

mesjanistycznymi z Izraela. Nastąpił też postęp dotyczący lokacji 

naszego centrum w Jerozolimie (na czas starań o stałe miejsce na 

Starym Mieście w Jerozolimie, zdecydowano się przedłużyć 

istniejące rozwiązania).  

 

W tym roku gościliśmy doktora Douga Beachama z 

Międzynarodowego Zielonoświątkowego Kościoła Świętości. Był z 

nami również rabin Borys Grisenko (prowadzący Kongregację 

Mesjanistyczną w Kijowie na Ukrainie). Borys był dla nas wielką 

pomocą, szczególnie podczas dyskusji o sposobie docierania do 

rosyjskojęzycznych mesjanistycznych kongregacji w Izraelu. 

 

Vera Garcia –wstawienniczka międzynarodowa TJCII: 

Vera Garcia pochodzi z Brazylii, od 22 
lat mieszka w USA, jest profesjonalnym 
doradcą; od 7 lat wstawiennikiem TJCII, 
członkiem Synagogi Baruch HaShem w 
Dallas w Texasie. 
 
 
Każdego roku Międzynarodowa Rada 

Liderów (ILC) TJCII spotyka się, by 

odkrywać i realizować Boże wezwanie dla 

tej inicjatywy. Przez ostatnich pięć lat 

miałam zaszczyt modlić się w tym czasie wraz ze wstawiennikami 

z wielu różnych krajów. Z reguły, już tydzień przed spotkaniem 

Rady, spotykaliśmy się na modlitwie prosząc Boga za naszych 

żydowskich i nie-żydowskich braci zasiadających w Radzie, aby w 

czasie swojego spotkania mogli usłyszeć głos Boga i trwać w 

jedności. Ten pierwszy tydzień był dla nas czasem postu i 

modlitwy. Podczas drugiego tygodnia, w czasie spotkań Rady, 

trwaliśmy na modlitwie za wszystkich jej członków. 

W tym roku spotkaliśmy się w Kiriat-Jearim, miejscowości, w której 

na 25 lat złożono Arkę Przymierza Pana, zanim król Dawid 

przeniósł ją do Jerozolimy. Czas naszej wspólnej modlitwy był 

bardzo błogosławiony. Obecność Ducha Świętego była wręcz 

odczuwalna, pogłębiając jedność między poszczególnymi 

wstawiennikami. Bardzo ekscytującym dla wszystkich momentem 

była modlitwa słowami Jeszui z 17 rozdziału Ewangelii św. Jana. 

Prosiliśmy Pana aby to wołanie zostało wysłuchane. Po raz 

kolejny na przestrzeni ostatnich lat, widzieliśmy również 

niesamowite działanie Pana, który objawiał wstawiennikom 

zebranym w Kiriat- Jearim takie samo przesłanie, jakie miał dla 

obradujących w Jerozolimie członków Rady Liderów. To 

niesamowicie uczy pokory, kiedy Król świata, Pan Panów, skłania 

swoje ucho ku wstawiennikom modlącym się za Jego Lud. On 

odkrywa przed nami swoje serce i zaprasza nas do współpracy. 

Wstawiennicy TJCII uczestniczyli również w dyżurach 

modlitewnych w Succat Hallel w Jerozolimie. Wielbiliśmy Pana w 

tym szczególnym miejscu i ponownie, w bardzo głęboki sposób 

doświadczyliśmy jedności Ducha. Z całą mocą proklamowaliśmy 

wiarę w Jednego Boga - Boga Izraela, który kocha zarówno 

Żydów, jak i pogan i wzywa wszystkich razem do jedności w Ciele 

Mesjasza. W czasie naszych spotkań oraz dyżurów modlitewnych 

odczuwaliśmy obecność Boga tak intensywnie, że wiele razy nie 

mogliśmy się nawet ruszyć. Chcieliśmy wciąż trwać w Jego 

obecności!  

W środku drugiego tygodnia wstawiennicy zostali zaproszeni na 

spotkanie z Radą ILC celem podzielenia się wizją pracy jaką Pan 

nam pokazuje. Dla wstawienników jest to szczególnie ekscytujący 

czas, ponieważ z jednej strony daje on możliwość kontaktu z 

osobami z ILC ale z drugiej strony stwarza możliwość 

potwierdzenia kierunków działania. To spotkanie było dla nas 

bardzo zachęcające, ponieważ wielu liderów dzieliło się swoimi 

spostrzeżeniami o bardzo dobrym i owocnym czasie obrad. 

Wyrazili przekonanie, że dokonało się to dzięki modlitwie. Chwała 

Bogu!  

Kilka raportów z ostatniego corocznego spotkania w Izraelu zostało już wysłanych przez wstawienników TJCII, a także 

członków Międzynarodowej Rady TJCII. Spotkanie odbyło się w Jerozolimie w dniach od 11 do 23 września 2016 roku. 

Wszyscy uczestnicy jednoznacznie podkreślają, że było to najlepsze spotkanie od początku istnienia TJCII. Poniżej refleksje 

dwóch uczestników spotkania (ks. Petera Hockena i Very Garcia), a następnie podsumowanie dokonane przez ILC. 

Raport z corocznego spotkania TJCII w Izraelu 
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Podsumowanie dokonane przez ILC: 
 

Poniższy raport pokazuje główne punkty dyskusji przeprowadzonej podczas specjalnego spotkania członków ILC zebranych 
na dorocznym spotkaniu w Izraelu. Dyskusja była konieczna ze względu na obawy, które powstały ze strony niektórych braci. 
ILC może zwołać takie gremium za każdym razem, gdy pojawi się kontrowersyjna kwestia zagrażająca jedności braci. Przed-
stawiony raport wyjaśnia obawy które doprowadziły w efekcie do przeprowadzenia dyskusji. Obawy, a w ślad za nimi opozycja 
dla TJCII, pojawiły się wśród niektórych mesjanistycznych liderów w Izraelu, krytykowanych za udział katolików w TJCII. 
Członkowie ILC, zasięgnąwszy zdania katolickich członków ILC, zmierzyli się z tymi głosami krytyki, przedstawiając stosowne 
odpowiedzi. 

1) My, Międzynarodowa Rada Liderów, chcemy zapewnić 
naszych przyjaciół i osoby, które nas wspierają, że obecni 
wśród nas bracia wyartykułowali swoje obawy odnośnie 
ostatnich wydarzeń i sytuacji dotyczących Papieża Franciszka, 
a dokładnie nagrania video, które wydawało się aprobować 
koncepcję uniwersalistyczną (jednej światowej religii), jego 
spotkań z niechrześcijańskimi liderami na Strefie Zero w 
Nowym Jorku i Asyżu oraz „rozmycia” stanowiska w relacji z 
islamem.  

2) W obecności naszych katolickich braci, spojrzeliśmy na 
nauczanie papieża biorąc pod uwagę przekonania noszone w 
sercu Franciszka. Na podstawie najważniejszych dokumentów 
nauczania Kościoła Katolickiego (dokumenty Soboru 
Watykańskiego II, Katechizm, dokument: „50 lat po Nostra 
Aetate z 2015 roku”, ale także Deklaracja usprawiedliwienia 
przez wiarę podpisana z Kościołem Luterańskim oraz innymi 
dokumentami), zapewniono nas, że ani Papież Franciszek 
(prezentujący czasem niekonwencjonalne podejście do 
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niektórych tematów powszechnej doktryny wiary), ani Kościół 
Katolicki, nie zmierza do stworzenia systemu jednej światowej 
religii. Pomimo tych wyjaśnień, niektórzy bracia zachowali 
daleko idący sceptycyzm wobec działań Kościoła Katolickiego. 
Przypomniano również, że niektóre z różnic doktrynalnych i 
teologicznych pomiędzy braćmi w ramach ILC dotyczą nie tylko 
sporu między katolikami a innymi (np. pytanie o możliwość 
zbawienia niewierzących w Jezusa). Różnice w postrzeganiu 
tych kwestii nie są nowe, lecz ujawniają się z nową siłą wtedy, 
kiedy pojawiają się jakieś kontrowersje. 

3) Ponieważ mesjanistyczne wspólnoty w Izraelu różnie 
postrzegają poszczególne wypowiedzi Watykanu oraz jego 
działania, bracia katolicy zwrócili naszą uwagę na różne role 
przypisane Papieżowi oraz różną wagę poszczególnych 
dokumentów (np. inną wagę mają przemówienia dyplomatyczne 
Papieża na scenie międzynarodowej, inaczej traktuje się jego 
wypowiedzi do świata chrześcijańskiego – np. obawy odnośnie 
mniejszości chrześcijańskich zagrożonych atakami ISIS, inaczej 
wtedy kiedy staje w autorytecie nauczyciela Kościoła 
Katolickiego). To wyjaśnienie pomogło braciom 
mesjanistycznym zbudować nowy rodzaj wrażliwości na 
wypowiedzi Watykanu. 

4) Jako ILC akceptujemy katolicką potrzebę przygotowań do 
pokuty nad historią kościoła rzymskokatolickiego w Ziemi 
Świętej (szczególnie w historii łacińskich patriarchów 
Jerozolimy) i przewidzieliśmy tę pozycję w planie następnego 
spotkania ILC. 

5) Dostrzegamy, że znacząca część funkcjonujących wyrażeń 
językowych i popularnych praktyk rzymskokatolickich, rodzi 
wiele obaw w świecie chrześcijan ewangelicznych oraz Żydów 
Mesjanistycznych. Skutkiem tego są próby wykluczenia 
katolików z Ciała Chrystusa, a nawet traktowania Kościoła 
Katolickiego, jako jawnej herezji. Dlatego też, szczególnie w tym 
czasie, kiedy Papież Franciszek próbuje budować mosty z 
Zielonoświątkowcami i ewangelicznymi chrześcijanami, jest 
niezmiernie ważne zrozumienie poszczególnych przeszkód i 
zakomunikowanie ich znaczenia liderom Kościoła Katolickiego. 

6) Szczera i głęboka komunikacja nie doprowadziła nas, niestety, 
do porozumienia, lecz nauczyła jeszcze większego zrozumienia, 
empatii a nawet podziwu dla siebie nawzajem. Zrozumieliśmy, 
że nasze „światy” są zbyt różne w wykorzystywaniu i rozumieniu 
słów i znaków, mimo, że należymy do tego samego Ciała 
Mesjasza.  

7) Rozpoznajemy, że na naszej wspólnej drodze potrzeba nam 
wciąż nowych cudów, a szczególnie pokory na modlitwie przed 
Panem. Chcemy podkreślić, że nasza jedność wyraża się w 
naszej wspólnej wizji dotyczącej pogańsko - żydowskiego 
pojednania w Jezusie, jedynym Mesjaszu Izraela i jedynym 
Zbawicielu świata.  

Konferencja KAIROS i wspólnota Alleluja  
Autor: Donna Ballard, 

Director of Outreach, TJCII 

W lipcu 2016 roku, Wspólnota Alleluja z 
Augusty w Georgii zorganizowała czterodniową 
konferencję pod nazwą KAIROS. Konferencję 

poprowadził Matteo Calisi, lider Ruchu Pojednania. Wspólnota 
Alleluja, założona na początku 1970 roku, praktykuje na co dzień 
„duchowy ekumenizm”, wierząc, że Bóg nie tylko wezwał ich do 
wspólnego życia w przymierzu, ale też daje do tego szczególną 
łaskę. Założyciele Wspólnoty (cztery rodziny), a także obecni 
odpowiedzialni, zachęcają aby członkowie w ciągu weekendu 
uczestniczyli w nabożeństwach właściwych dla ich denominacji, 
ale jednocześnie w ciągu tygodnia praktykowali wspólne życie. 
Obejmuje ono cotygodniowe spotkania (również integracyjne), 
konferencje, naukę oraz świętowanie różnych okazji i wydarzeń.  
 
Obecnie wspólnota zrzesza prawie 700 członków (włączając w to 
dzieci). Tworzą oni około 350 rodzin (choć część stanowią też 
osoby samotne). Każdy dorosły członek Wspólnoty angażuje się w 
modlitwę wspólnotową trwającą 24/7. Kiedy liderzy Wspólnoty po 
raz pierwszy usłyszeli o TJCII, natychmiast dodali nasze intencje 
do swojego cyklu modlitwy. Kilku członków Wspólnoty 
uczestniczyło w niektórych wydarzeniach TJCII, czego efektem 
było utworzenie w ramach Wspólnoty nowej grupy modlitewnej 
TJCII spotykającej się raz w miesiącu. Bob i Janet Hatfield, którzy 
utworzyli tę grupę twierdzą, że konferencja KAIROS odnowiła ich 
entuzjazm dla jedności w Ciele Mesjasza, tym bardziej, że pracę 
na rzecz jedności traktują jako życiowe powołanie, tym bardziej, 
że niektórzy z członków ich grupy są Żydami Mesjanistycznymi. 
Obecnie wszyscy członkowie z pełnym poświęceniem i 
zaangażowaniem trwają na modlitwie. 
 
W konferencji KAIROS prowadzonej przez Matteo Calisiego, 
przemawiali również pastor Bob Arnott z Kościoła Catch the Fire 
(z kaplicy na lotnisku w Toronto), rabin Borys Grisenko z 
Kijowskiej Synagogi Mesjanistycznej, pastor Giovanni Traettino z 
Ewangelicznego Kościoła Pojednania w Buenos Aires, biskup 
Eduardo Nevares z Brazylii, biskup Sean Larkin, biskup Gregory 
Hartmayer, doktor Kevin Ranaghan, Joe Tosini oraz grupa 
modlitwy o uzdrowienia prowadzona przez Damiana Stayne. 
Zorganizowano również panel pt. „Jedność w różnorodności”, 
w czasie którego przemawiali m.in. pastor Giovanni Traettino, 

Gary Kinnaman, dr Kevin Ranaghan i Donna Ballard. Cztery dni 
konferencji były czasem wzajemnego poznawania i budowania 
przyjaźni. 
 
Większość członków Wspólnoty Alleluja mieszka blisko siebie. 
Wielu jest sąsiadami, połączonymi wspólną przestrzenią 
przydomowych ogródków. Ta „wspólnotowa” przestrzeń ciągnie 
się przez kilka przecznic umożliwiając organizację wspólnych 
posiłków, wydarzeń czy koncertów. Również konferencja KAIROS 
rozpoczęła się w takim właśnie przydomowym „ogródku”. Mimo, 
że do Wspólnoty Alleluja należy obecnie 65% katolików, 30% 
protestantów i około 5% Żydów Mesjanistycznych, podczas całej 
konferencji Duch Święty dawał nam wyraźne doświadczenie 
jedności, pogłębionej niesamowitą miłością i gościnnością 
członków Wspólnoty. 
 
W czasie konferencji można było również porozmawiać z liderami 
którzy podsumowywali ostatnie 40 lat. Wszyscy zgodnie twierdzili, 
że w życiu wspólnotowym muszą dokonywać się zmiany, w 
dodatku nie można się kurczowo trzymać się idei i zasad, które 
nie niosą ze sobą życia. „Skupiaj się na tym co ważne, nie na tym 
co poboczne” to hasło, które ciągle się przewijało.   
 
W czasie konferencji pojawiło się kilka pozytywnych kierunków 
współpracy w ramach TJCII: 

 Dzięki nawiązanym kontaktom, możliwość zorganizowania 
konferencji TJCII w Kanadzie, 

 Wzmocnienie grupy wstawienników TJCII w Georgii (USA) 

 Zbudowanie relacji ze wspólnotą „Szczęśliwi w Bogu” w 

Dallas (Texas, USA). 

 Nawiązanie kontaktu z osobami zainteresowanymi TJCII 
NOW Generation. 

 Możliwość rozmów o Żydach Mesjanistycznych z osobami 
zaangażowanymi w pracę na rzecz jedności chrześcijan 
(nie posiadającymi wiedzy na temat żydowskiego ruchu 
mesjanistycznego). 

 Szabatowe spotkanie z uczestnikami konferencji, w domu 
żydowskiego członka wspólnoty Alleluja 
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Z moich obserwacji wynika, że praca na rzecz jedności w Kościele 
zwykle jest postrzegane jedynie w aspekcie pojednania pomiędzy 
poszczególnymi denominacjami. Żydzi Mesjanistyczni nie są tu 
zupełnie brani pod uwagę. Nawet wtedy, kiedy (tak jak na 
konferencji KAIROS) uczestniczą w niej Żydzi Mesjanistyczni, z 
reguły są oni postrzegani jako kolejna denominacja (podobnie jak 
baptyści, prezbiterianie, luteranie, czy wszelkie inne 
chrześcijańskie denominacje), które powinny pracować na rzecz 

pojednania. 
 
Moim zdaniem w tej kwestii 
należy wyraźnie pokreślić, że 
Wspólnota Mesjanistyczna, 
jest „powstałą z martwych”, 
żydowską częścią drzewa 
oliwnego (por. Rz 11). 
Dlatego też, aby mogły się 

wypełnić zapowiedzi „o Żydach i wierzących z pogan 
zjednoczonych w oczekiwaniu na ponowne przyjście Mesjasza, 
konieczne jest pojednanie wierzących z narodów (którzy stanowią 
niejako połowę równania) z Żydami Mesjanistycznymi 
(stanowiącymi drugą połowę), tak aby rzeczywiście mógł zaistnieć 
„jeden nowy człowiek (por. Ef 2). Pojednanie w Ciele Chrystusa 
będzie możliwe, jedynie pod warunkiem obecności wierzących w 
Jezusa Żydów. 
 
 
Obecni na konferencji liderzy potwierdzili, że w ostatnim czasie 
wiele osób chce poznać Żydów Mesjanistycznych. Sporo osób 
podeszło też do mnie w tej sprawie. Niektórzy uczestnicy 

konferencji słysząc o Wspólnocie Żydów Mesjanistycznych 
doświadczyli wyraźnego pragnienia pokuty. Poniżej przedstawiam 
dwa ważne komentarze jakie usłyszałam od uczestników 
konferencji: 

 Pewna starsza pani zapłakana zapytała: „Czy myślicie, że 

Żydzi wierzący w Jezusa będą chcieli być z nami? Nie 
wiem, bo przecież zrobiliśmy tak wiele przeciwko nim”. 
Zapewniłam ją, że konieczna jest obecność wszystkich 
członków Ciała Mesjasza dokładnie tak jak dzieje się to  
TJCII. 

 Jeden z biskupów powiedział do mnie: „Pomyśl o nich 

(Żydach Mesjanistycznych)… Nie tylko mają boską krew 
Jezusa, która została wylana na okupienie naszych 
grzechów, ale również prawdziwa ludzka krew Jezusa, 
płynie w ich żyłach. To właśnie z tego powodu musimy 
szanować Żydów.” 

 
Pomimo że nie jestem katoliczką, wielkim przeżyciem była dla 
mnie niedzielna Msza święta. W tej wspaniałej i żywej liturgii, 
podczas wspaniałego śpiewu w językach prawie 400 osób, 
doświadczyłam pięknej i pełnej mocy harmonii. Miałam wrażenie, 
że jest to zapowiedź wieczności, gdzie wszyscy będziemy razem 
w doskonałej jedności z naszym Zbawicielem. 

Dni Otwarte w Holandii 
Autor: Paula Leitner 

Paula Leitner mieszka w Holandii. Jest współkoordynatorem Wstawienników Europejskich TJCII. 

Posługuje również w gronie odpowiedzialnych za TJCII NOW Generation w Europie.  

W całej w Holandii dość rozpowszechnionym zwyczajem jest 

organizacja Dni Otwartych w poszczególnych szkołach i na 

uniwersytetach. W takim czasie nowi uczniowie i studenci mogą 

odwiedzić daną placówkę i, dysponując jak największą ilością 

informacji, dokonać odpowiedniego wyboru. Tym śladem poszło 

również wiele innych organizacji przygotowujących swoje „Dni 

Otwarte”. 

 

Pod koniec sierpnia i na początku września w Holandii odbył się 

Tydzień Dni Otwartych zorganizowany przez różne instytucje 

związane z Izraelem. Mieliśmy tam swoje stanowisko, a także 

poprowadziliśmy warsztaty na temat TJCII, które spotkały się z 

bardzo pozytywną reakcją. Kolejny Dzień Otwarty, zakończony 

tym razem uroczystą kolacją szabatową dla wszystkich 

chętnych, zorganizowaliśmy w dniu 4. listopada. 

Na koniec tego weekendu przygotowaliśmy też dwa ciekawe 

mesjanistyczne koncerty (jeden w piątek, wieczorem a drugi w 

niedzielne popołudnie). Avner i Rachel Boskey poprowadzili 

uwielbienie i nauczania w lokalnej kongregacji mesjanistycznej w 

szabatowy poranek. W czasie niedzielnego, porannego 

nabożeństwa zaśpiewali również trochę pieśni. To był naprawdę 

cudowny czas dzielenia się i 

uwielbienia Pana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunki działania TJCII: 

 Nauczanie o konieczności przywrócenia właściwego 

miejsca dla żydowskich wierzących w Ciele Mesjasza 

 Wezwanie do pokuty za grzech tłumienia w historii 

żydowskiego świadectwa o Jezusie (Jeszui) - 
Mesjaszu 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 
Email: tjcii@tjcii.pl 

Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem; jest 

to jak wyborny olejek na głowie, który spływa na brodę.   
(Księga Psalmów 133:1-2) 


