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Słysząc angielską nazwę Toward 
Jerusalem Council II wielu 
pyta o historię powstania, 
a przede wszystkim o cele 
tej międzynarodowej inicja-
tywy. Można by więc w tym 

miejscu opublikować wiele 
dokumentów źródłowych, któ-

re od roku 1995 (czyli roku powsta-
nia tej inicjatywy) zostały przedyskutowane, 
opracowane, a wreszcie wydane w wielu 
krajach świata i na wszystkich kontynentach.
Wydaje mi się jednak, że fundamentalne zna-
czenie dla zrozumienia przyczyn i celu dzia- 
łania tej inicjatywy, ma przede wszystkim 
zrozumienie modelu Kościoła jaki jest zapre-
zentowany na kartach Biblii (choć jest rów-
nież odzwierciedlony w oficjalnym stanowi-
sku wielu kościołów chrześcijańskich). 
Ten model w szczególny sposób został na-
kreślony przez Apostoła Pawła w Drugim roz-
dziale Listu do Efezjan. Czytamy tam m.in.: 
Pamiętajcie, że niegdyś wy – poganie co do 
ciała, zwani „nieobrzezaniem” przez tych, 
którzy zowią się „obrzezaniem” od znaku 
dokonanego ręką na ciele – w owym czasie 
byliście poza Chrystusem, obcy względem 
społeczności Izraela i bez udziału w przy-
mierzach obietnicy, nie mający nadziei ani 
Boga na tym świecie. Ale teraz w Chrystu-
sie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście dale-
ko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. 
On bowiem jest naszym pokojem. On, któ-
ry obie części ludzkości uczynił jednością, 
bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość.  
W swym ciele pozbawił On mocy Prawo 
przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby 

z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie 
jednego nowego człowieka, wprowadzając 
pokój, i w ten sposób jednych, jak i dru-
gich znów pojednać z Bogiem w jednym 
Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć 
wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój 
wam, którzyście daleko, i pokój tym, któ-
rzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy  
w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.  
A więc nie jesteście już obcymi i przychodnia-
mi, ale jesteście współobywatelami świętych  
i domownikami Boga – zbudowani na fun-
damencie apostołów i proroków, gdzie ka-
mieniem węgielnym jest sam Chrystus Je-
zus. W Nim zespalana cała budowla rośnie 
na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy tak-
że wznosicie się we wspólnym budowaniu, 
by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.  
(Ef 2,11-22)

ZROZUMIENIE 
MODELU KOŚCIOŁA

FUNDAMENT WIZJI 
I POSŁUGI TJCII

–

Międzynarodowa Rada Liderów TJCII. 
W pierwszym rzędzie od lewej: Marcel Rebiai, John Dawson, 
Benjamin Berger, Wayne Wilks Jr., ks. dr Peter Hocken, Da-
vid Rudolph, Marty Waldman, Marcelo Guimarães; w dru-
gim rzędzie od lewej: Martin Bühlmann, Andy Zimmermann, 
Johannes Fichtenbauer, Avi Mizrachi, Olen Griffing, Matteo 
Guimarães; tyłu schowany za Olenem Griffingiem – ks. Vasile 
Mihoc 
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Apostoł Paweł przypomina więc, że przez 
swoją śmierć na drzewie krzyża Jezus Chry-
stus zburzył mur podziału między jednymi 
(Żydami) a drugimi (Poganami). W ten spo-
sób ci „drudzy” stali się bliscy przez krew 
Chrystusa i nie są odtąd obcymi i przychod-
niami. Oto Boże obietnice dla Izraela, a tak-
że całe dziedzictwo Narodu pierwszego wy-
brania, stało się od tej pory udziałem Pogan. 
Oczywiście nie znaczy to, że Izrael już nie jest 
Ludem Przymierza. Przypomina o tym Paweł 
Apostoł np. w Liście do Rzymian: Czyż Bóg 
odrzucił lud swój? żadną miarą! (Rz 11,1). 
Jest to bardzo ważne i istotne, ponieważ 
dzieło Mesjasza w pierwszej kolejności było 
skierowane do Izraela, który był przygotowy-
wany przez wieki na przyjście swojego Zbaw-
cy. Co więcej w tym narodzie, Ewangelia 
wydała pierwsze owoce. Przecież to właśnie 
z narodu żydowskiego pochodzili Aposto-
łowie, będący fundamentami i kolumnami 
Kościoła, oraz wielu spośród owych pierw-
szych uczniów, którzy ogłosili światu Ewan-
gelię Chrystusową (Deklaracja Soboru Wa-
tykańskiego II o stosunku Kościoła do religii 
niechrześcijańskich Nostra Aetate, pkt. 4).
Jak więc żyli ci pierwsi uczniowie? Byli oni 
Żydami i jako tacy oczywiście gromadzili się  
w ramach wspólnoty w synagodze, prze-
strzegali zasad koszerności, szabatu i wymo-
gu obrzezania, wyznając równocześnie, że 
Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem posłanym 
przez Boga dla zbawienia Izraela i całego ro-
dzaju ludzkiego. Wraz ze św. Pawłem jude-
ochrześcijanie ostatecznie otworzyli swoje 
horyzonty i wykroczyli poza swoje czysto ży-
dowskie pochodzenie. Stopniowo zwycięży-
ła jego koncepcja, to znaczy, że nie-Żyd nie 

musiał stać się najpierw Żydem, by wyznać 
Chrystusa. W pierwszych latach Kościoła, 
byli więc tak zwani judeochrześcijanie i po-
ganochrześcijanie, Ecclesia ex circumcisione  
i Ecclesia ex gentibus, jeden Kościół wy-
wodzący się z judaizmu, a drugi od pogan, 
którzy jednak razem stanowili jeden jedy-
ny Kościół Jezusa Chrystusa (Bo dary łaski  
i wezwanie Boże są nieodwołalne – Refleksje  
o kwestiach teologicznych odnoszących się 
do relacji katolicko-żydowskich z okazji 50. 
rocznicy „Nostra Aetate”, pkt 2.15).
Można więc powiedzieć, że biblijnym mo-
delem Kościoła jest właśnie obraz Jedne-
go Nowego Człowieka złączonego dzięki 
śmierci Chrystusa z dwóch odrębnych tożsa-
mości, z których żadna nie przestaje istnieć 
– przeciwnie ubogaca całe Ciało właściwym 
dla siebie obdarowaniem. Tak więc defini-
cją jakościową Kościoła Nowego Przymierza 
jest fakt, że składa się on z Żydów i pogan, 
nawet jeśli proporcje ilościowe chrześcijan 
wywodzących się od pogan i od Żydów mo-
gły dawać na pierwszy rzut oka odmienne 
wrażenie (Tamże pkt. 6.43). 
Zanim więc zgłębimy się w kolejne obszary 
wizji TJCII, spróbujmy ustabilizować i wła-
ściwie spojrzeć na zasadę fundamentalną, 
tym bardziej, że (jak obserwujemy na całym 
świecie) Bóg w szczególny sposób wzywa 
ostatnio Żydów i objawia im swojego Syna 
– Jezusa Chrystusa – Króla Izraela.

Adam Dylus
Koordynator Krajowy TJCII w Polsce 
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Nie można wyobrazić sobie bardziej proroczej 
wizji niż dzieło W kierunku Soboru Jerozolim-
skiego II (TJCII). Dlaczego? Ponieważ wizja 
TJCII dotyczy pojednania żydowskich i nie-ży-
dowskich naśladowców Jeszui, którzy będą 
ogłaszać Jego przyjście w chwale i ustanowie-
nie Jego królestwa. Jej cel jest więc bardziej 
dalekowzroczny (ostateczny) niż zwiastowanie 
Ewangelii narodom. 
Chcę zilustrować wizję TJCII na podstawie li-
stu do Efezjan. Czytając bowiem Biblię lubimy 
wybierać kluczowe wersety i na nich budować 
zrozumienie całego fragmentu. Ale musimy 
jednocześnie widzieć w jaki sposób te wybra-
ne 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 sa-
mego początku na Jego Synu, Apostoł Paweł 
używa słowa tajemnica. To właśnie Syn Boży 
pierwszy „streszcza” ten plan „aby go wyko-
nać, gdy nadejdzie pełnia czasu”. W jaki spo-
sób? – (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 tłuma-
czeniu „Biblii Poznańskiej” oddane jako „zjed-
noczyć” (w angielskim tekście gather – zebrać) 
dosłownie można przetłumaczyć jako „umie-
ścić pod jego głową” lub „zsumować” (ang. 
recapitulate). Grzech bowiem skaził Boże stwo-
rzenie i spowodował w nim podział; zaś dzieło 
odkupienia oczyszcza, uzdrawia i integruje na 
nowo. Zakończenie pierwszego rozdziału Listu 
do Efezjan w pełni ogłasza tę wizję finalnego  
i totalnego pojednania. 
W jaki sposób Bóg dokonuje odkupienia i zgro-
madzenia na nowo swojego stworzenia? Dzieje 
się to przez wybór jednego ludu – Izraela – któ-
ry został ustanowiony narzędziem zbawienia  
i błogosławienia narodom. Tak więc w pierw-
szym rozdziale Listu do Efezjan Apostoł stosu-
je 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 zło-
żyli nadzieję w Chrystusie mówi o żydowskich 
uczniach Jeszui. Pochodzące z wersetu trzy-
nastego słowa „i wy” dotyczą nawróconych  
„z narodów”. Ta różnica staje się jaśniejsza  
w drugim rozdziale, kiedy Paweł opisuje żało-
sny stan nie-Żydów przed zwiastowaniem im 
Ewangelii: W tym czasie bowiem żyliście bez 
Chrystusa, wykluczeni ze społeczności Izraela, 
bez udziału w przymierzach obietnicy, bez na-
dziei i bez Boga w świecie (Ef 2,12). 
Dzieło Krzyża zmienia tę sytuację, o czym mó-
wią wersety 13-16: A zatem nie jesteście już 
obcymi i przychodniami, ale współobywate-
lami świętych i domowników Boga (Ef 2,19). 
Ta przemiana dokonała się dzięki przelaniu 
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). Dzię-
ki temu Żydów i nie-Żydów uczynił jednością  
(Ef 2,14). Przez Niego mamy jedni i drudzy 
dostęp do Ojca w jednym Duchu (Ef 2,18). 
Wkrótce potem Apostoł podsumowuje „ta-
jemnicę Mesjasza”: to znaczy, że poganie są 
współdziedzicami i współczłonkami Ciała 
i współuczestnikami obietnicy [z żydowskimi 
uczniami] w Chrystusie Jezusie przez Ewange-
lię (Ef 3,6).
Dotyczące jedności nauczanie Pawła zawarte 
w czwartym rozdziale Listu do Efezjan musi 
być rozumiane w świetle rozdziałów 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 pokój (por. Ef 4,2-3).  
To zadanie odnosi się w szczególności do 
działań na rzecz jedności między Żydami i nie-
-Żydami osiągniętej dzięki krzyżowi Mesjasza.

Tłumaczenie: Marek Cieślicki

NAJBARDZIEJ PROROCZA WIZJA

ks. dr Peter Hocken
Członek Międzynarodowej Rady 

Liderów TJCII
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Gdy sięgamy do Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan, czytając o dwóch 
częściach ludzkości (Żydach i poganach), którzy przez Krzyż Chrystusa 

zostali pojednani ze sobą, z wielką trudnością, jednak w jakiś spo-
sób potrafimy sobie wyobrazić pierwsze lata po śmierci, zmar-

twychwstaniu i wniebowstąpieniu Mesjasza, gdzie do wspólno-
ty Żydów wyznających Jeszuę jako Pana i Zbawiciela Izraela  
i narodów, zaczęli przyłączać się poganie, razem tworząc jeden 
Kościół Jezusa Chrystusa. Wydaje mi się jednak, że już prawie 
całkowicie poza możliwościami percepcyjnymi przeciętnego 
Europejczyka żyjącego w XXI wieku, jest przyjęcie „definicji 
jakościowej Kościoła Nowego Przymierza, która zakłada, że 
składa się On z Żydów i pogan, nawet jeśli proporcje ilo-
ściowe chrześcijan wywodzących się od pogan i od Żydów 

mogły dawać na pierwszy rzut oka odmienne wrażenie” (Por. 
Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne – Refleksje  

o kwestiach teologicznych odnoszących się do relacji katolicko- 
żydowskich z okazji 50. rocznicy „Nostra Aetate” pkt 6.43)

A jednak, ta definicja i model Kościoła pierwszego wieku 
na naszych oczach zaczyna się materializować, na spo-

sób i w formie, być może nie zawsze zrozu-
miałej, jednak na pewno wynikającej  

z Bożych nieodwołalnych obietnic 
dla Izraela i głęboko wpisujących 

się w Boży plan dla świata.
Za kilka dni będziemy gościć 
w Polsce jednego z naszych 
przyjaciół – Eyala Friedmana 
z Jerozolimy, który jak wiele 
tysięcy (a może dziesiątek 
tysięcy, czy nawet setek 
tysięcy) Żydów na całym 
świecie mówi dzisiaj o so- 
bie, że jest Żydem od 
Jezusa.

wizyta Eyala Friedmana w Polsce

Żydod Jezusa
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Tak jak tysiące jego rodaków w pewnym mo-
mencie odkrył Jeszuę. Jak sam wspomina  
w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego: Mia-
łem bardzo dobrą rodzinę, Bóg dał mi do-
bre dzieciństwo, ale w pewnym momencie 
poczułem, że to za mało. Nie miałem żad-
nego pojęcia o Bogu, nie mówiło się o Nim  
w domu (…) U mnie to był proces, który 
zaczął się pewnego dnia w czasie służby  
w wojsku. Nie modliłem się, niczego nie 
oczekiwałem. Po prostu nagle, w jednym 
momencie, stałem się wierzący. Chociaż nie 
wiedziałem jeszcze, w co, czy w kogo wie-
rzę. Bóg był bardzo dyskretny. Nie przed-
stawił się, więc nie wiedziałem, co właściwie 
się stało. Wiedziałem tylko, że stałem się 
nową osobą. Czułem się jak nowo narodzo-
ny. Byłem okropnie głodny, a kiedy dziec-
ko jest głodne, nie rozumie niczego, chce 
jeść. Ja byłem głodny duchowości. Połyka-
łem więc wszystko, ale to wywoływało nie-
strawności, bo nie wybierałem najlepszego 
pożywienia, błądziłem po różnych nurtach 
duchowych. Minęło jeszcze parę lat, zanim 
tak naprawdę pomodliłem się po raz pierw-
szy w życiu. Nie wiedziałem, do kogo wo-
łam, ale wołałem o pomoc, żeby zrozumieć. 
I Bóg chyba czekał na ten moment. Nagle 
bowiem spotkałem Benjamina Bergera rów-
nież Żyda mesjanistycznego (którego rów-
nież kilka razy gościliśmy w Polsce – kilka 
zarejestrowanych spotkań można zobaczyć  
w serwisie YouTube – przyp. red.). Dziś Be-
niamin jest moim duchowym ojcem. Zaczę-
liśmy razem czytać Nowy Testament, pa-
trzyłem na krzyż i czułem, że osoba Jezusa 
fascynuje mnie, a to, co czytam, jest prawdą. 
I ze zdumieniem odkryłem, że to wszystko 
działo się tutaj, w Jerozolimie! (Gość Nie-
dzielny Nr 2/2018 z 11.01.2018 r. – wersja 
elektroniczna dostępna na stronie www.gosc.
pl/doc/4445405.Jeszua-wraca-do-swoich)
Za kilka dni Eyal będzie w Polsce. Będzie 
gościem różnych wspólnot i środowisk. Kro-
cząc razem z nim będziemy dotykali nie tyl-
ko śladów dynamicznej obecności Żydów  
w naszych miastach i miasteczkach, ale rów-
nież będziemy z bólem serca pochylać się 
nad wspomnieniem ciemnej nocy Holokau-

stu i martyrologią tego narodu, która ręka-
mi zbrodniarzy dokonała się niestety przede 
wszystkim na naszej ziemi.
Ale to co jest zawsze najważniejsze w każ-
dym spotkaniu z Eyalem i co po raz kolejny 
chcemy z całą mocą przypominać i ogłaszać: 
to zwycięstwo życia nad śmiercią, panowa-
nia Jezusa nad szatanem, proklamowanie  
i radosne wkraczanie w pełnię doskonałego 
planu Bożego dla Izraela i narodów, który na 
naszych oczach wchodzi w nowy etap, sta-
nowiący kolejny krok przygotowania Oblu-
bienicy na powrót Mesjasza. 
W naszych spotkaniach, jak w każdym spo-
tkaniu chrześcijan i Żydów wierzących w Je-
zusa nie może chodzić tylko o dialog żydow-
sko-chrześcijański dla samego dialogu. Jeśli 
jesteśmy zjednoczeni w Jezusie (…), to zna-
czy, że należymy do siebie i że to jest sprawa 
rodzinna. Przez kilkanaście wieków nie było 
żydowskich wierzących w Kościele. Teraz do 
niego wracają i zarówno Żydzi jak i Kościół 
muszą sobie poradzić z tą niespodzianką 
Ducha Świętego (Por. Gość Niedzielny Nr 
2/2018). 
Październikowa wizyta Eyala będzie prze-
biegała w dwóch etapach. Pierwszy z nich 
obejmuje Bochnię, Tarnów i Nowy Wiśnicz. 
Szczegółowe informacje dotyczące tego eta-
pu znajdują się na plakacie na tylnej stronie 
okładki. Następnie Eyal odwiedzi inne mia-
sta, gdzie będą miały miejsce m.in. następu-
jące wydarzenia: Niedziela (7.10), Kraków, 
g.16.00 – spotkanie otwarte: Łąka Spotkań 
ul. Sienna 5, wykład: Czy Żyd może wierzyć 
w Jezusa? Wtorek (9.10), Bielsko-Biała,  
g. 18.30 – Klub Arka, ul. Krasińskiego 17, wy-
kład: Żydzi i nie-Żydzi jedno? Środa (10.10), 
Katowice, g.19.00 – Spotkanie w Domu Ka-
techetycznym przy rzymskokatolickiej parafii 
Ojców Oblatów, ul. Misjonarzy Oblatów 12, 
wykład: Co to znaczy być dzisiaj Żydem wie-
rzącym w Jezusa?

7

Adam Dylus
Koordynator Krajowy TJCII w Polsce 



aby wszyscystanowili
jednoJ 17,21

wizyta Żyda mesjańskiego

Eyala Friedmana
[Jerozolima, Izrael] w Polsce/2018

środa 3. października
BOCHNIA

10.00 – spacer śladami Żydów bocheńskich (startujemy sprzed budynku Muzeum w Bochni, Rynek 20)
BACZKÓW

14.00 – modlitwa przy Mogile żydowskiej w Puszczy Niepołomickiej
BOCHNIA

19.00 – spotkanie ze wspólnotą „Strumienie Wody Żywej” (Aula św. Mikołaja, ul. Stasiaka 10) 
i wykład: Dlaczego wierzący z narodów i wierzący z Żydów jesteśmy sobie potrzebni 
w kontekście powtórnego przyjścia Jezusa

czwartek 4. października
TARNÓW

11.00 – spacer śladami Żydów tarnowskich (startujemy sprzed budynku Muzeum w Tarnowie, Rynek 3)
ZBYLITOWSKA GÓRA

16.00 – modlitwa w miejscu zagłady tarnowskich Żydów
TARNÓW

18.30 – spotkanie w Ośrodku Dialogu, Formacji i Misji ALEGORIA (Plac Kazimierza 5) i wykład: Szabat

piątek 5. października
NOWY WIŚNICZ

10.00 – spacer śladami Żydów wiśnickich (startujemy sprzed 
bramy głównej Cmentarza Żydowskiego)

sobota 6. października
POGWIZDÓW

19.00 – spotkanie z Grupą Biblijną (Sala Parafialna, Pogwizdów 1) 
i wykład: Żydzi mesjańscy a sakramenty

niedziela 7. października
BOCHNIA

09.30 – spotkanie ze wspólnotą 
młodych „Ogień w mieście”
(ul. Czackiego 3)

Eyal Friedman jest Żydem, który rozpoznał w Jezusie Mesjasza 
i oddał swoje życie na służbę Bogu dla głoszenia prawdy o zbawieniu. 

Jest członkiem międzynarodowej inicjatywy TJCII.

Eyal odwiedzi Polskę już po raz kolejny. 
Podzieli się świadectwem swojego nawrócenia, 
wygłosi konferencje poruszające niezwykle 
ważne dla wierzących w Jezusa kwestie. 
Będzie to również okazja do swobodnej 
rozmowy, pytań, wymiany doświadczeń, 
a także czas wspólnej modlitwy.
Serdecznie zapraszamy.

Organizator: Partner wydarzenia: Patronat: Patronat medialny:


