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POJEDNANIE
– istota przesłania Biblii

Czy udałoby się streścić przesłanie 
Biblii w jednym słowie? 
Odpowiedź na to pytanie musia-
łaby być chyba negatywna. Choć 
może ktoś spróbowałby tu wstawić 
jakiś rzeczownik (lub przymiotnik), 
najczęściej odnoszący się do Boga 
i Jego planu: miłość, miłosierdzie, 
dobro itp., to myślę, że niewiele 
pomyliłby się ktoś kto streszczenie 
Biblii spróbowałby opisać innym 
słowem: POJEDNANIE.
Oto bowiem pierwsze rozdziały 
Księgi Rodzaju przedstawiają naj-
pierw pełne miłości działanie Boga 
- Stwórcy, później nieszczęsne oko-
liczności grzechu pierworodnego, 
ale już niedługo po tym ważny ko-
munikat: Bóg nie pozostawia czło-
wieka w tej trudnej sytuacji, wzy-
wa go do powrotu do pierwotnej 
relacji i sam w różnoraki sposób 
pomaga w jej realizacji, wieńcząc 
swoje przesłanie w dniach osta-
tecznych przez swojego Syna. Co 
więcej, to pojednanie dzięki ofie-
rze Krzyża dokonuje się w wielu 
przestrzeniach. 
List św. Pawła do Rzymian przypo-
mina o najważniejszym wymiarze 
pojednania: „będąc nieprzyjaciół-
mi, zostaliśmy pojednani z Bo-
giem przez śmierć Jego Syna (…), 
a będąc już pojednani, dostąpi-
my zbawienia przez Jego życie  
(Rz 5,10). Ale w perspektywie ofia-
ry Jezusa Nowy Testament przy-
pomina o jeszcze innym, ważnym 
obszarze pojednania: oto bowiem 
„teraz w Chrystusie Jezusie wy, 
którzy niegdyś byliście daleko, 
staliście się bliscy przez krew Chry-
stusa. On bowiem jest naszym po-
kojem. On, który obie części ludz-
kości uczynił jednością, bo zburzył 

rozdzielający je mur – wrogość.  
W swym ciele pozbawił On mocy 
Prawo przykazań, wyrażone w za- 
rządzeniach, aby z dwóch rodza-
jów ludzi stworzyć w sobie jed-
nego nowego człowieka, wpro-
wadzając pokój, i w ten sposób 
jednych, jak i drugich znów po-
jednać z Bogiem w jednym Cie-
le przez krzyż, w sobie zadawszy 
śmierć wrogości (Ef 2, 13-16).
Zestawienie tych dwóch wersetów 
pokazuje jedną z najważniejszych 
prawd Ewangelii: pojednanie z Bo- 
giem musi się przekładać na po-
jednanie z drugim człowiekiem,  
a relacja „obu części ludzkości”, 
czyli Żydów wierzących w Jezusa  
i „pogan”, ma się stawać szczegól-
nym znakiem i świadectwem dla 
świata. Niestety zarówno poszcze-
gólni chrześcijanie jak i cały Ko-
ściół wiele razy w swojej historii nie 
tylko nie podążał drogą pojedna-
nia lecz nawet stawał się sprawcą 
kolejnych podziałów, które – choć 
nigdy nie zaprzeczały jego istocie 
(świętości) – zawsze wywierały ne-
gatywny wpływ na poszczególnych 
członków tego Mistycznego Ciała 
Chrystusa, a w szczególny spo-
sób negatywnie oddziaływały na 
świadectwo jakim to Ciało powin-
no być dla ludzkości. Przypomina  
o tym m.in. św. Jan Paweł II w swo-
jej encyklice „Ut unum sint” przy-
taczając zresztą dokument Soboru 
Watykańskiego II (Dekr. o ekume-
nizmie Unitatis redintegratio 1): 
Każdy „podział jawnie sprzeciwia 
się woli Chrystusa, jest zgorsze-
niem dla świata, i przy tym szkodzi 
najświętszej sprawie przepowiada-
nia Ewangelii wszelkiemu stworze-
niu” (Ut unum sint pkt. 5).

Co w takim razie może uczynić 
Kościół dotknięty różnego rodzaju 
grzechami i podziałami? 
W doskonałej, proroczej intuicji 
dokonał tego święty Jan Paweł II, 
który na mocy Bulli Incarnationis 
mysterium, zapowiadającej Rok 
Święty 2000 (29 listopada 1998) 
powołał Międzynarodową Komisję 
Teologiczną (pod kierunkiem kard. 
Josepha Ratzingera), która miała 
wskazać na „oczyszczenie pamięci 
jako jeden ze znaków, które mogą 
dopomóc w głębszym przeżyciu 
niezwykłej łaski Jubileuszu”. 
Na czym miało polegać to „oczysz-
czenie pamięci”? 
Przede wszystkim miał to być „pro-
ces zmierzający do wyzwolenia su-
mienia osobistego i kolektywnego 
ze wszystkich form niechęci lub 
nacisku, jakie może w nim zostawić 
dziedzictwo przeszłości, poprzez 
odnowioną ocenę historyczną i te- 
ologiczną wydarzeń, których to 
dotyczy, aby doprowadziła – jeśli 
okazałoby się uzasadnione – do 
należytego uznania winy (a przez 
to) przyczynić się do podjęcia rze-
czywistej wędrówki pojednania” 
(Pamięć i pojednanie, Kościół i wi- 
ny przeszłości, wprowadzenie). 
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Komisja w trakcie swojej pracy 
zidentyfikowała wiele obszarów,  
w których Kościół niewłaściwie 
odczytywał znaki czasu i nie był 
posłuszny woli swojego Pana. 
Do tych obszarów należy zaliczyć 
m.in.: podział chrześcijan, uży-
cie przemocy w służbie prawdy 
oraz „wrogość i nieufność wielu 
chrześcijan w stosunku do Żydów 
(mimo, że) „Jezus był potomkiem 
Dawida, że Maryja Dziewica i Apo-
stołowie należeli do ludu Izraela, 
że Kościół czerpie życie z korzenia 
owego krzewu winnego, w który 
zostały wszczepione dzikie gałęzie 
ludów pogańskich (por. Rz 11,17-
24), i wreszcie, że Żydzi są naszymi 
umiłowanymi braćmi, i rzeczywi-

ście w dosłownym sensie naszymi 
starszymi braćmi…
Jeśli więc, Komisja Teologiczna zi-
dentyfikowała te grzeszne obszary, 
jaki mógł być kolejny krok? 
Dokonał tego św. Jan Paweł II, 
otwierając w dniu 12 marca 2000 
roku drzwi Roku Jubileuszowego 
w bazylice watykańskiej, jedno-
cześnie wyznając publicznie winy 
Kościoła opisane szczegółowo  
w opracowanym przez teologów 
dokumencie.
Przyznanie się do winy, pokorna 
identyfikacja z tymi, którzy dokonali 
tych grzechów (w ramach Kościoła 
czy narodu) zawsze otwiera nową 
przestrzeń pojednania w którą  
niezwłocznie wlewa się kaskada 

Bożego miłosierdzia i Jego łaski.
Zarówno Biblia jak i wskazana wy-
żej droga Kościoła są doskonałymi 
przewodnikami na tej drodze po-
jednania. 
Czy będziemy umieli to wykorzy-
stać, szczególnie teraz, kiedy ob-
chodzimy 80-tą rocznicę wybuchu 
II wojny światowej, kiedy wciąż ma-  
my „niezałatwione” spory z ościen- 
nymi narodami, a i w naszym kraju 
rysują się tak potężne podziały?

Adam Dylus
Koordynator Krajowy 

TJCII w Polsce 

U PROGU 80-TEJ ROCZNICY 
WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

z założycielem i Prezesem Fundacji Pojednanie  
Edwardem Ćwierzem rozmawia Adam Dylus

Jesteś Prezesem Fundacji Pojed-
nanie. Dlaczego, Twoim zdaniem, 
to pojednanie jest dzisiaj tak waż-
ne?

Jestem przekonany, że pojedna-
nie jest jednym z ważnych kluczy 
do budowania trwałych relacji za-
równo na poziomie osobistym jak 
i między narodami. To z kolei pro-
wadzi do tego, że narody, które 
mają odwagę przepracować trud-
ne momenty swojej historii, czyli 
zmierzyć się z jej ciemnymi karta-
mi, zakładają mocny fundament 
pod przyjazne relacje na wiele lat. 
To zawsze odbywa się na poziomie 
osobistym. Pojednanie jest możli-
we tylko wtedy, kiedy dwie strony 
są na to gotowe. Brak odpowiedzi 
z naszej strony na szukanie dróg 
pojednania, może spowodować że 
problem może do nas wrócić. Dla-

tego warto odpowiedzieć Bogu: 
„TAK”, kiedy nas do tego wzywa. 
Proces pojednania nie jest łatwy, 
ale nie ma dla niego alternatywy. 
Odkrywamy że pamięć i edukacja, 
jakkolwiek jest bardzo ważna, nie 
uzdrowi zranionych serc. Tu jest 
wielkie zadanie dla chrześcijan. 
Pokuta i przebaczenie są kluczami 
do pojednania.

W jakich obszarach działa Wasza 
Fundacja?

Choć Fundacja oficjalnie działa 
niecałe trzy lata, służbę pojed-
nania prowadzimy od roku 2007. 
Dzisiaj, „poruszamy się” między 
trzema narodami: Izraelem - Pol-
ską - Niemcami. Ale ta „przygoda” 
rozpoczęła się od Izraela. To tak 
długa i prorocza historia, że nie-
stety nie mieści się w formule tak 
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krótkiego wywiadu. Przy różnych 
okazjach chętnie ją opowiadam, 
bo jest wyrazem Bożego czasu 
i Jego niezwykłej łaski okazanej 
naszemu narodowi. Należałoby 
przypomnieć, że jesteśmy zwią-
zani z narodem żydowskim, tak, 
jak żaden inny naród na świecie. 
Dość powiedzieć, że przed wojną 
w Polsce była największa: 3,5 mln. 
żydowska diaspora na świecie. Tak 
więc, nie zrozumiemy historii Pol-
ski, jeśli wyłączymy z niej Żydów. 
Niestety, 3 mln polskich Żydów 
zginęło w tragedii Holokaustu. 
W Izraelu wiele razy spotykaliśmy 
Ocalałych z Holokaustu, którzy no-
sili w sobie miłość, a jednocześnie 
ogromny ból, kiedy wspominali 
Polskę: ból z powodu antysemi-
tyzmu, którego doświadczyli ze 
strony Polaków. My mamy przywi-
lej „obejmować ten ból”, dotyka-
jąc drugiego, trzeciego, a nawet 
czwartego pokolenia po Holokau-
ście. Liczba osób, których mogli-
śmy „objąć”, przez lata działania 
naszej Fundacji, sięga prawie 20 
tysięcy osób. Kocham to robić! 
Wczoraj młoda Żydówka zapytała 
mnie, dlaczego to robimy. Jak ja 
lubię takie pytania!
Odpowiedziałem jej: Jesteśmy czę- 
ścią światowego poruszenia w ko- 
ściołach chrześcijańskich, które 
wracają do korzeni swojej wiary, 
do Izraela. W Biblii odkrywamy, że 

Bóg was wybrał i nigdy nie odrzu-
cił. Wiemy, że odrzucając was, jako 
Jego lud, występujemy przeciwko 
Bogu, czyli popełniamy niepra-
wość, grzech. Czytamy zaś w To-
rze, że błogosławiąc Izrael, sami je-
steśmy przez Boga błogosławieni 
(Rdz 12,1-3). Dlaczego Bóg wybrał 
Izrael? Bo Bóg wybiera, kogo wy-
biera. Jako chrześcijanie wierzymy 
w Boga Izraela. Bóg okazuje te-
raz swoje zmiłowanie nad Żydami  
i nie Żydami. Jesteśmy w procesie 
zbliżania się do siebie, po wiekach 
wrogości. My, wierzący w Mesjasza 
Jeszuę wiemy, że ten mur jest zbu-
rzony przez Jego krew (Ef 2).

Jak marsze życia wpływają na 
świadomość ludzi w konkretnych 
krajach czy miastach?

Po pierwsze, Marsze Życia, budzą  
zainteresowanie tematyką zwią-
zaną z Izraelem często wśród 
zwykłych ludzi. Jednocześnie, pa-
miętając o ofiarach Holokaustu, 
kładziemy nacisk na budowanie 
mostów między Polakami i Żyda-
mi. W każdym kraju Żydzi w nim 
mieszkający są dotykani na po-
ziomie serca. Widzimy jak działa  
w praktyce proroctwo Izajasza „po-
cieszajcie, pocieszajcie mój lud...” 
(Iz 40,1). Jestem przekonany że 
żyjemy w okresie łaski okazanej 
przez Boga narodom. Publiczna 

solidarność z narodem żydowskim 
i sprzeciw wobec współczesne-
go antysemityzmu jest jednym ze 
sposobów wpływania na ludzi, ma-
jących wpływ na innych, do tego, 
żeby opowiedzieli się za narodem 
żydowskim. Polska ma powołanie, 
żeby być głosem. Dodam tylko, że 
moi żydowscy przyjaciele, patrząc 
jak budujemy pojednanie z Niem-
cami, są zadziwieni. „To niesamo-
wite!” – mówią – po tak straszli-
wym doświadczeniu okrucieństwa 
wojny, jesteście gotowi się pojed-
nać i razem z Niemcami stanąć za 
Izraelem!

W jaki sposób można się włączyć 
w Wasze działania?

Najlepiej zapoznać się z naszymi 
projektami, które prezentujemy na 
stronie internetowej naszej Funda-
cji: www.fundacjapojednanie.com 
Można się też skontaktować pisząc 
na adres: biuro@fundacjapojedna-
nie.com 
Będzie nam miło usłużyć naszą 
wiedzą i doświadczeniem w Wa-
szych środowiskach.

Dziękuję Edku za czas nam po-
święcony. 
Niech Mesjasz Izraela i narodów 
błogosławi Tobie i Twoim współ-
pracownikom w Waszej wyjątko-
wej posłudze!

PONAD 
70 LAT TEMU 
W SEELISBERGU 
WYDARZYŁO 
S I Ę …

Moją refleksje o tym, co się wy-
darzyło w Seelisbergu, chciałbym 
rozpocząć od wielkiego podzięko-
wania Miłosiernemu Bogu Abraha-
ma, Izaaka i Jakuba, za to, że po-
zwala mi żyć w świecie i w Kościele 
już po tych wydarzeniach. Ale za-
cznijmy od początku. Dla uczniów 
Jezusa z różnych Kościołów i 
wspólnot chrześcijańskich wiado-
mości o tym, co stało się podczas 
II Wojny Światowej z Żydami, były 
prawdziwym zgorszeniem, zdu-
mieniem. Jak to było możliwe? W 

sercu chrześcijańskiej – jakby nie 
było – Europy został zamordowa-
ny niemalże cały naród żydowski. 
Odpowiedzi bywały różne. Pew-
nie w zależności od duchowej 
wrażliwości, wiedzy, wykształcenia 
teologicznego, przynależności de-
nominacyjnej. Co wrażliwsi chrze-
ścijanie zadawali sobie jeszcze bo-
leśniejsze pytanie: na ile nauczanie 
Kościołów chrześcijańskich i prak-
tyczna postawa wobec Żydów, 
kształtowana przez wieki, mogła 
przyczynić się do takiej niewy-
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obrażalnej zbrodni? Chrześcijanie 
z różnych wspólnot (głównie pro-
testanckich) rozpoczęli wspólne 
spotkania, zapraszając na nie także 
Żydów, aby w poszerzonym gronie 
dyskutować i szukać odpowiedzi 
na pytanie jak budować wzajem-
ne relacje, aby nie powtórzyła się 
tragedia Zagłady. Jednym z takich 
spotkań jest konferencja chrze-
ścijańsko-żydowska, która odbyła 
się w dniach 30 VII do 5 VIII 1948 
roku w szwajcarskim Seelisbergu. 
Wzięło w niej udział 60 uczestni-
ków. Całe spotkanie było właści-
wie naradami ekspertów. Katoli-
cy mieli status pośredni między 
obserwatorami a pełnoprawnymi 
uczestnikami (dodam tylko, że nie 
był to czas w którym katolicy mogli 
się swobodnie angażować w dzia-
łalność ekumeniczną). Szczególną 
rolę podczas konferencji odegrał 
francuski humanista żydowskiego 
pochodzenia prof. Jules Isaac (był 
ukrywany przez francuskich księży 
katolickich w latach 1942-1944). 
To właśnie on wspólnie m.in. z teo-
logiem jezuitą Danielou tworzyli 
w Paryżu grupę intelektualistów 
żydowskich i katolickich, która od 
początków 1947 roku zastanawiała 
się i dyskutowała nad religijnymi 
podstawami antysemityzmu, nad 
relacjami żydowsko-chrześcijański-
mi w pierwszych wiekach oraz nad 
wypaczeniami tradycji i nauczania 
kościelnego. Dzięki pracom wspo-
mnianej grupy Isaac opracował 
Memorandum: „O chrześcijańskim 
antysemityzmie i ośrodkach zara-
dzenia temu, przez poprawienie 
chrześcijańskiego nauczania.”
Nad owym Memorandum, które 
zostało przedłożone w Seelisber-
gu rozpoczęto dyskusje i prace już 
w gronie chrześcijańskich uczest-
ników konferencji. Zaowocowały 
one powstaniem tzw. Karty Seelis-
berskiej, w której możemy m.in. 

znaleźć w tzw. Przesłaniu do Ko-
ściołów Dziesięć punktów z Selis-
bergu. To w oparciu o te punkty 
zaczęto tworzyć odnowioną wizje 
więzi łączących chrześcijan z Żyda-
mi.
Oto one (podaję je za książką: „Ju-
daizm” Dominique de La Maisn-
neuve s. 58). Pogrubienia są moim 
dodatkiem.
1. Przypominać, że ten sam Bóg 

żyjący przemawiał do nas 
wszystkich, zarówno w Starym 
jaki i w Nowym Testamencie.

2. Przypominać, że Jezus zrodzo-
ny jest z Dziewicy Żydówki,  
z domu Dawida i z narodu Izra-
ela, i że Jego wieczna miłość  
i Jego przebaczenie obejmują 
jego własny naród i cały świat.

3. Przypominać, że pierwszymi 
uczniami, apostołami i pierw-
szymi męczennikami byli Żydzi.

4. Przypominać, że podstawowe 
przykazanie chrześcijaństwa: mi- 
łowanie Boga i bliźniego, ogło-
szone już w ST i potwierdzo-
ne przez Jezusa zobowiązuje 
tak chrześcijan jak i Żydów we 
wszystkich relacjach między-
ludzkich, bez żadnego wyjątku.

5. Unikać pomniejszania judaizmu 
biblijnego lub post-biblijnego 
na korzyść chrześcijaństwa.

6. Unikać słowa Żyd w sensie, że 
jest to „wróg Jezusa”, lub wy-
rażenia „wrogowie Jezusa”, 
aby wskazać na cały naród ży-
dowski bez wyjątku.

7. Unikać przedstawiania Pasji  
w taki sposób, aby za budzące 
odrazę zabicie Jezusa odpowie-
dzialnością obarczać samych  
tylko Żydów.

8. Unikać przytaczania złorzeczeń 
cytowanych z Pisma i krzyku pod-
ekscytowanego tłumu: „niech  
krew jego spadnie na nas i na 
nasze dzieci!” Przypominać, że 
krzyk ten nie mógł być ważniej-

szy od dużo bardziej potężnej 
modlitwy Jezusa: „Ojcze, prze-
bacz im, bo nie wiedzą co czy-
nią.”

9. Unikać przyjmowania godnych 
potępienia opinii o tym, że 
naród żydowski jest skazany, 
przeklęty, którego los wypeł-
niony będzie cierpieniem. 

10.Unikać takiego mówienia  
o Żydach jakby to nie oni byli 
pierwszymi, którzy stanowili 
Kościół.  

Te właśnie punkty dzisiaj może wy-
dają się niczym szczególnym, ale 
wtedy, gdy zostały ogłoszone nio-
sły prawdziwą nowość i świeżość, 
i rokowały nadzieję na to, że po-
wstanie nowe we wzajemnych re-
lacjach chrześcijańsko-żydowskich. 
Czy tak się stało? Zachęcam czy-
telników Biuletynu do odpowiedzi  
w oparciu o nauczanie swojego ko-
ścioła, zboru czy wspólnoty. Tych  
z was, którzy są uczniami Jezusa  
w Kościele Rzymskokatolickim za- 
praszam do zrobienia studium po- 
równawczego 10 punktów z Seelis-
bergu z nr 4 Deklaracji Nostra 
Aetate Soboru Watykańskiego II.

Ps. Podczas opracowywania arty-
kułu korzystałem z następujących 
źródeł: 
Michał Horoszewicz: Półwiecze 
Karty Seelisberskiej, w Maqom 
2/1997;
Michał Horoszewicz: Przez Dwa 
Millenia do Rzymskiej  Synagogi, 
UKSW 2001;
Dominique de La Maisonneuve: 
Judaizm, Dialog 2010

Adam Dylus
Koordynator Krajowy 

TJCII w Polsce 
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TJCII NA UKRAINIE!
W dniach 18-21 lipca 2019 roku 
we Lwowie odbyła się konferencja 
mesjańska zatytułowana „Jedność 
Kościoła i Izraela w Bożym planie”. 
Konferencja została przygotowana 
głównie przez katolicką, diece-
zjalną Wspólnotę „Żywy Ogień” 
(gromadzącą się na co dzień przy 
parafii św. Antoniego we Lwowie) 
i Kijowską Żydowską Wspólno-
tę Mesjańską (KEMO). Już na sa-
mym początku warto odnotować, 
że sam przebieg konferencji (po-
szczególne dni i spotkania) był 
bardzo znaczący.
Konferencja rozpoczęła się spotka-
niem w sali kolumnowej Kurii lwow-
skiej. W obecności ks. bp. Edwar-
da Kawy OFMConv., biskupa 
pomocniczego archidiecezji lwow-
skiej, który niezmiernie serdecznie 
przywitał wszystkich przybyłych 
gości, swoją refleksją podzielili się: 
Johannes Fichtenbauer – Członek 
Międzynarodowej Rady Liderów  
i Dyrektor Europejski TJCII oraz Eli 
Dorfman – Żyd mesjański z Izraela. 
Johannes krótko scharakteryzował 
znaczący zwrot w historii Kościo-
ła który ostatecznie doprowadził 
do wydania Deklaracji „Nostra 
Aetate” Soboru Watykańskiego II 
i dalszego nieustannego rozwoju 
chrystologii i eklezjologii odno-
szącej się do znaczącej roli Izraela  
w Bożym planie. Eli Dorfman mó-
wił o znaczeniu ruchu mesjańskie-
go oraz o odniesieniach do tego 
ruchu zarówno w poszczególnych 
kościołach chrześcijańskich jak  
i wyzwaniach z jakimi mierzy się 
ten ruch w Izraelu. Na koniec spo-
tkania organizatorzy zorganizowali 
panel dyskusyjny, w czasie którego 
zarówno mówcy jak i uczestnicy 
konferencji mogli dzielić się swo-
imi przemyśleniami i swobodnie 
zadawać pytania wykładowcom.
Bardzo ciekawym dniem był pią-
tek, 19 lipca. Tego dnia w godzi-
nach popołudniowych rozpoczął 

się Marsz Życia, który przeszedł 
od stacji Lwów – Klepariev, z której 
w czasie wojny wywożono Żydów 
do obozów zagłady, do miejsca 
obozu zlokalizowanego na obrze-
żach Lwowa, który w czasie wojny 
był miejscem represji i zagłady 
części lwowskich Żydów. Na czele 
Marszu szli duchowni (bp. Kawa, 
kilku zakonników katolickich oraz 
kilku pastorów protestanckich). 
W obecności bardzo życzliwych  
i zaangażowanych przedstawi-
cieli władz miasta Lwowa, którzy  
w krótkich przemówieniach przy-
witali wszystkich przybyłych gości, 
swoje świadectwa wygłosili Niem-
cy – synowie, córki, wnukowie  
i wnuczki żołnierzy Wehrmachtu  
i SS, którzy w czasie wojny stacjo-
nowali we Lwowie. Na zakończenie 
Marszu, wszyscy jego uczestnicy, 
ze wzruszeniem mogli obserwo-
wać niezwykłe wydarzenie: Niem-
cy, prosząc o przebaczenie za winy 
ich ojców i dziadków, na kolanach 
wręczali kwiaty ocalałym z Holo-
kaustu oraz przedstawicielom lo-
kalnej społeczności żydowskiej.
Niektórzy uczestnicy Marszu Życia 
i wiele osób przybyłych specjalnie 
na konferencję mesjańską przenio-
sło się następnie do seminarium 
greckokatolickiego we Lwowie, 
gdzie rozpoczęło się niesłychanie 
dynamiczne i radosne świętowanie 
Szabatu (prym w tańcu wiedli oczy-
wiście przedstawiciele Kijowskiej 
Żydowskiej Wspólnoty Mesjańskiej 
KEMO). Przy pięknie przygotowa-
nych i zastawionych stołach szaba-
towych, w prawdziwie Bożym SZA-
LOM zasiedli wspólnie katolicy, 
protestanci, prawosławni, greko-
katolicy i Żydzi, Niemcy, Austriacy, 
Polacy, Ukaińcy, Rosjanie… To był 
naprawdę niesamowity znak Boże-
go błogosławieństwa…
Sobota, 20 lipca, była przede 
wszystkim dniem wykładów, które 
wygłosili:

• Ojciec Piotr Oktaba OP – wy-
bitny biblista katolicki, wykła-
dowca w Instytucie św. Toma-
sza z Akwinu w Kijowie,

• Ojciec Mariusz Orczykowski 
OFMConv. – rektor seminarium 
Ojców Franciszkanów w Krako-
wie

• Biskup Anatolij Pawłowicz Ha-
wryluk – zwierzchnik ewange-
licznych kościołów charyzma-
tycznych na Ukrainie, 

• Boris Grisenko – rabin najwięk-
szej na świecie kongregacji me-
sjanistycznej w Kijowie (KEMO),

• Eli Dorfman – żyd mesjanistycz-
ny z Izraela.

Oprócz niezwykle ciekawych i głę-
bokich konferencji, ważne było rów-
nież spotkanie liderów różnych śro-
dowisk, ruchów i wspólnot Ukrainy, 
które w szczególny sposób próbują 
pokazywać rolę Izraela w Bożym 
planie. Po serii wykładów, w sobotni 
wieczór (a w zasadzie prawie nocą)  
w sali przylegającej do głównej 
auli spotkało się kilkadziesiąt osób 
zainteresowanych inicjatywą TJCII. 
Po krótkim wprowadzeniu i przed-
stawieniu samej wizji, ustalono, że 
przedstawiciele wspólnot ze Lwo-
wa i Kijowa zbudują sieć modlitwy 
wstawienniczej TJCII na Ukrainie, 
celem rozeznawania przyszłości  
i budowania stałych struktur TJCII 
w tym kraju.
W niedzielny ranek, po Mszy rzym-
skokatolickiej w której uczestniczy-
li również przedstawiciele innych 
denominacji i Żydów Mesjanistycz-
nych, Johannes Fichtenbauer po-
prosił, aby wszyscy, którzy zostali 
poruszeni tematami wygłoszonych 
wykładów oraz wizją TJCII wyszli 
na środek i zostali objęci szcze-
gólną modlitwą. Na ten apel od-
powiedziało bardzo wiele osób, 
o które modlili się przedstawicie-
le TJCII (Johannes, Beata i Adam 
Dylusowie, Boris Grisenko, Eli Dor-
fman oraz ojciec Piotr Oktaba OP).



Adam Dylus
Koordynator Krajowy 

TJCII w Polsce 

Można więc śmiało powiedzieć, 
że mesjańska konferencja we Lwo-
wie przyniosła wspaniałe owoce. 
Przede wszystkim stała się ona bu-
dującym czasem wsłuchiwania się 
w wolę Bożą i pełnego zachwytu 
spojrzenia na wspaniały Boży Plan 
dla Izraela i Narodów. Poza tym 
zgromadziła ona siostry i braci za-
angażowanych w działo pojedna-
nia „obu części ludzkości” (por. Ef 2).
Wreszcie, mesjańska konferencja 
we Lwowie stała się również po-
czątkiem działania TJCII na Ukra-
inie.


