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Wnaszym ˝yciu dzieje si´ wiele, z czego w ˝adnym
przypadku nie mo˝na si´ radowaç. ˚yczenia si´
nie spe∏niajà, nadzieje si´ traci, w pracy zawodowej
niepowodzenia, niepokój w ˝yciu, choroby

cielesne lub smutek na duchu. Pomimo to Aposto∏ Pawe∏ wzywa
do radoÊci, mówiàc: „…doskonalcie si´, weêcie sobie napo-
mnienie do serca, bàdêcie jednomyÊlni, zachowujcie pokój, a
Bóg mi∏oÊci i pokoju b´dzie z wami”.

W istocie rzeczy zarówno wówczas, jak i dziÊ, istnieje te˝ wiele,
z czego mo˝na si´ radowaç. Stan dziecka Bo˝ego, to jest najwi´k-
szy dar, jaki w ogóle mogliÊmy otrzymaç w naszym ˝yciu. Byç
wybranym przez Najwy˝szego, byç przygotowywanym na ponow-
ne przyjÊcie Chrystusa, z tego radowaç si´ mo˝e ka˝dy, kto tylko
chce. Wcià˝ na nowo Wiekuisty Bóg przy swoim o∏tarzu daje
nam s∏owo i ∏ask´, a tak˝e wspiera nas w niedoli i w smutkach.
Prze˝ywanie tego wszystkiego daje si∏´, z której rozwija si´ ra-
doÊç. Niemniej jednak potrzebne jest te˝ nasze zaanga˝owanie,
aby zostaç przyj´tym do wiecznej spo∏ecznoÊci z Bogiem. Stàd
te˝ rada Aposto∏a Paw∏a: „Weêcie sobie napomnienie do serca”.
W tym celu równie˝ Pan oferuje pomoc, poniewa˝ chce, abyÊmy
osiàgn´li doskona∏oÊç. S∏owo zdzia∏ane z Ducha Âwi´tego,
g∏oszone podczas nabo˝eƒstwa, wskazuje nam drog´ i kierunek.
Gdy staje si´ normà naszego post´powania, wtedy wzmacnia
nam wiar´ i wprowadza we w∏aÊciwe duchowe usposobienie.
Przez ∏ask´ z ofiary Chrystusa dost´pujemy odpuszczenia win i
grzechów i mo˝emy zostaç zbawieni. W ten sposób pozwólmy na
uporzàdkowanie naszej duszy i nie zapominajmy: „Z ∏aski Boga
jestem tym, czym jestem”.

Jeszcze jest coÊ wa˝nego, na co wskaza∏ Aposto∏ Pawe∏:
„Bàdêcie jednomyÊlni”. Jak to jest mo˝liwe? Ka˝dy cz∏owiek ma
w∏asne myÊli i zdanie. Wszyscy ró˝nià si´ mi´dzy sobà
usposobieniem i osobowoÊcià. Pomimo to dzieci Bo˝e mogà byç
jednomyÊlne w zupe∏nej jednoÊci z Jezusem Chrystusem i Jego
pos∏aƒcami, aposto∏ami, w ukierunkowanym wejrzeniu na Boga
oraz na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy nosimy
przecie˝ Ducha Âwi´tego, Ducha JednoÊci.

W takim usposobieniu ∏atwo przychodzi wype∏nianie dalszego
wezwania Aposto∏a Paw∏a: „Zachowujcie pokój”. W ka˝dym
nabo˝eƒstwie, po odpuszczeniu grzechów, do naszych serc wk∏a-
dany jest pokój Zmartwychwsta∏ego. To nie tylko sà „pobo˝ne” i
„pi´kne” s∏owa. Udzielane b∏ogos∏awieƒstwo ma efektywne
skutki duchowe. Kiedy mamy pokój Jezusa Chrystusa, wtedy
musi ust´powaç wszelka obawa i strach. Jaki cudowny duchowy
stan! Kto przestrzega tego napomnienia Aposto∏a, ten do-
Êwiadczy, ˝e Bóg mi∏oÊci i pokoju b´dzie z nim. Có˝ pi´kniej-
szego mog∏oby nas spotkaç ani˝eli doÊwiadczanie bliskoÊci Bo˝ej
we wszystkich sytuacjach ˝yciowych? To jest naprawd´ powód do
radowania si´!

(Wypowiedzi G∏ównego Aposto∏a)

Radujcie się!

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E
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„Nabo˝eƒstwo dla nies∏yszàcych
by∏o szczególnym prze˝yciem, poru-
szajàcym serce”. Tymi s∏owy swoje
odczucia wyrazi∏ G∏ówny Aposto∏
Richard Fehr, dla którego to nabo-
˝eƒstwo by∏o pierwszym tego rodza-
ju. Jego s∏u˝ba przy o∏tarzu by∏a
t∏umaczona na j´zyk migowy przez
kap∏ana Heinza-Jürgena Otta z
Bielefeldu. Specjalne nabo˝eƒstwa
dla nies∏yszàcych braci i sióstr oraz
ich goÊci zainicjowa∏ w 1962 roku
G∏ówny Aposto∏ Walter Schmidt,
aby w sposób celowy równie˝ t´

grup´ objàç opiekà duszpasterskà.
Od tego czasu praca ta przynios∏a
wiele b∏ogos∏awieƒstwa. G∏ówny
Aposto∏ Schmidt s∏u˝y∏ wspomnia-
nym braciom i siostrom w roku 1969
i w 1973. Tak wi´c po 31 latach
nabo˝eƒstwo w Rheda-Wieden-
brück by∏o trzecim tego rodzaju,
przeprowadzonym przez G∏ównego
Aposto∏a. Nies∏yszàcy bracia i
siostry nie tylko byli zaproszeni na
nabo˝eƒstwo niedzielne, ale spot-
kali si´ ju˝ w sobot´, obchodzàc
doroczny Dzieƒ Nies∏yszàcych.

W niedziel´, 14 marca br.,
G∏ówny Aposto∏ s∏u˝y∏ w Rheda-

Wiedenbrück dla 150 nies∏yszàcych
braci i sióstr oraz ich opiekunów

z Niemiec i ze Szwajcarii.
Na to nabo˝eƒstwo zaproszeni byli

te˝ miejscowi bracia i siostry.
W wyniku tego obecnych by∏o 787 osób.

G∏ówny Aposto∏
w Rheda-Wiedenbrück - Niemcy

Przybycie Głównego Apostoła,
z prawej apostoł okręgowy Leber,
za nimi apostoł okręgowy Klingler

Domy mieszczańskie przy ulicy
Długiej w Rheda-Wiedenbrück
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„Rozumiejcie, jaka jest wola Pańska”.

Umi∏owani bracia i siostry,
mili goÊcie, z ca∏ego serca
witam was przy o∏tarzu
Pana! Zawsze, kiedy jeste-

Êmy zaproszeni do o∏tarza Pana,
nasza dusza zostaje piel´gnowana i
obs∏u˝ona przez Najwy˝szego. Otrzy-
mujemy te˝ substancje i dobra nie-
biaƒskie. To nas uzdolnia do dalszego
kroczenia drogà wiary, a˝ dojdziemy
do celu.

JesteÊmy dzisiaj szczególnym zbo-
rem. PoÊród nas sà nasi bracia i
siostry z Niemiec i ze Szwajcarii,
którzy s∏abo s∏yszà, a nawet sà zu-
pe∏nie nies∏yszàcy: Otaczamy ich
wszystkich naszymi sercami i naszà
serdecznà mi∏oÊcià.

Podró˝ujàc po ca∏ym Êwiecie i prze-
prowadzajàc nabo˝eƒstwa, by∏em ju˝
t∏umaczony na ró˝ne j´zyki. Nie poli-
czy∏em, ile to ju˝ by∏o do tej pory.
MyÊl´ jednak, ˝e nie przesadz´, gdy
powiem, ˝e t∏umaczono mnie na po-
nad sto j´zyków. WÊród tych wszyst-
kich j´zyków naturalnie sà te˝ znane,

b∏ogos∏awionà myÊl, aby rozpoczàç
przeprowadzanie nabo˝eƒstw dla nie-
s∏yszàcych braci i sióstr. Rok póêniej
G∏ówny Aposto∏ Schmidt ukonstytu-
owa∏ ten fakt, zalecajàc w swoim
liÊcie, aby nabo˝eƒstwa dla nies∏yszà-
cych by∏y przeprowadzane regularnie.
Poczàwszy od Nadrenii Pó∏nocnej-
Westfalii praktyka przeprowadzania
tego rodzaju nabo˝eƒstw rozszerzy∏a
si´ na inne regiony i kraje, a tak˝e
przybra∏a form´, z której dziÊ mo˝e-
my si´ radowaç i byç wdzi´czni.

W ubieg∏ym roku min´∏a 41 roczni-
ca od postanowienia, powzi´tego
przez G∏ównego Aposto∏a Schmidta.
Zaplanowane te˝ by∏o szczególne
nabo˝eƒstwo z okazji tego jubileuszu.
Aposto∏ okr´gowy Ehlebracht pisa∏
do mnie: „G∏ówny Apostole, czy w
czasie twego urz´dowania nie prze-
prowadzi∏byÊ te˝ nabo˝eƒstwa dla
nies∏yszàcych?”. Gdy podsunà∏ mi t´
myÊl, spojrza∏em do mojego progra-
mu i planu nabo˝eƒstw, aby spraw-
dziç, kiedy by∏aby najszybsza mo˝li-

takie jak: niemiecki, angielski, czy
francuski. Za ka˝dym razem próbuj´
powiedzieç kilka s∏ów w tych znanych
j´zykach, a tym samym zazwyczaj
sprawiam szczególnà radoÊç braciom
i siostrom. We wszystkich j´zykach
jednak jest to po prostu niemo˝liwe,
gdy˝ niektóre sà tak obco brzmiàce,
˝e ci´˝ko je pojàç i trudno wpadajà w
ucho. PomyÊlmy na przyk∏ad tylko o
chiƒskim. DziÊ po raz pierwszy prze-
prowadzam nabo˝eƒstwo t∏umaczone
dla was, nies∏yszàcych. Dla mnie to
zupe∏nie coÊ nowego. Czy˝ nie powi-
nienem powiedzieç coÊ do was w
j´zyku migowym? Mili bracia i siostry,
po prostu brakuje mi czasu, ˝eby
nauczyç si´ tego j´zyka. Niedziela po
niedzieli jestem gdzieÊ na Êwiecie.
Stale w podró˝y, a poza tym w biurze,
gdzie mam wiele, wiele pracy. Spró-
buj´ jednak w j´zyku migowym
przekazaç pewnà myÊl. Mam nadzie-
j´, ˝e mi si´ uda: „Mi∏uj´ was!”.

Przed 42 laty aposto∏ Knaupmeier
w Nadrenii Pó∏nocnej-Westfalii mia∏
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woÊç. Okaza∏o si´, ˝e dopiero teraz, w
tym roku, w marcu. Teraz wi´c jestem
poÊród was. Inicjatorem by∏ aposto∏
okr´gowy Ehlebracht, który jest ju˝ w
wiecznoÊci. MyÊl´ jednak, ˝e dziÊ
b´dzie poÊród nas i b´dzie si´ rado-
wa∏, ˝e mogliÊmy si´ zebraç w tym
gronie.

Nabo˝eƒstwa tego rodzaju sà
przeprowadzane ju˝ 41 lat. Z tego
powodu dziÊ chcemy osobliwie po-
dzi´kowaç za to mi∏emu Bogu i wyra-
ziç naszà wielkà radoÊç. Niechby to
szczególne podzi´kowanie, skierowa-
ne do Boga z waszych serc, sprawi∏o
te˝ na przysz∏oÊç mo˝liwoÊç prowa-
dzenia tej pi´knej pracy duszpaster-
skiej, abyÊmy pomimo tego, czym
jesteÊmy obarczeni, mogli osiàgnàç
doskona∏oÊç na wielki dzieƒ Pana.

Mili bracia i siostry, wczoraj czyta-
∏em znane s∏owo biblijne: „Owce
moje g∏osu mojego s∏uchajà”. (Ew.
Jana 10, 27) To sà s∏owa Jezusa, które
sta∏y si´ bardzo znane. Aposto∏ okr´-
gowy Ehlebracht specjalnie nieco

zmodyfikowa∏ te s∏owa dla was i
powiedzia∏: „Owce moje widzà mój
g∏os”. Czy˝ nie jest to pi´kne, i˝ jest to
mo˝liwe? W ten sposób s∏owo Bo˝e
mo˝e wnikaç tak˝e do waszych dusz
oraz wcià˝ na nowo wzmacniaç,
uszcz´Êliwiaç, a tak˝e, co jest najwa˝-
niejsze, dokoƒczyç w wierze.

Przeczyta∏em s∏owo z Pisma Âwi´te-
go, które Aposto∏ Pawe∏ skierowa∏ do
Efezjan: „Rozumiejcie, jaka jest wola
Paƒska”. Czy zauwa˝acie ró˝nic´?
Aposto∏ nie pisze: „S∏uchajcie, jaka
jest wola Paƒska”, ale „rozumiejcie”.
Niektórzy z was nie mogà s∏yszeç, ale
pomimo to mogà rozumieç g∏os Bo˝y.
Mogà przyjmowaç s∏owo Pana do
swojej duszy. „Rozumieç” jest czymÊ
wi´cej ni˝ „s∏yszeç”. Jest wielu ludzi,
tak˝e dzieci Bo˝ych, którzy s∏yszà
s∏owo Pana, ale go nie rozumiejà. To
mo˝e si´ zdarzyç, kiedy nie jest si´
ca∏ym sercem przy sprawie Bo˝ej.
Mili bracia i siostry, rozumienie to
raczej sprawa serca, a nie rozumu.
Móc rozumieç, to tysiàc razy wa˝niej-

sze ni˝ tylko móc s∏yszeç.
Dobrze jest, kiedy rozumiemy s∏o-

wo Bo˝e. Wa˝ne wszak˝e jest jeszcze
coÊ: To co rozumiemy musimy te˝
akceptowaç. Wielu s∏yszy, a jednak
nie rozumie. Inni rozumiejà, ale nie
akceptujà. GdybyÊmy nie akceptowali
s∏owa Bo˝ego, wtedy nie zamieniamy
go w czyn, tote˝ wed∏ug niego nie ˝y-
jemy i nie post´pujemy. Dopiero ten,
kto s∏owo Bo˝e zamienia w czyn, staje
si´ b∏ogi i potrafi wierzyç! Ostatecznie
sens g∏oszonego s∏owa wyra˝a si´ tym,
abyÊmy wszyscy zostali zachowani w
wierze i z radoÊcià wiary szli naprzód,
do najwi´kszego ze wszystkich celów,
jakim jest dzieƒ Pana.

Je˝eli wiara ˝yje w sercu, to mo˝na
tego doÊwiadczaç. Tak to po prostu
jest. Je˝eli ˝yje w nas wiara, zdzia∏ana
przez s∏owo Bo˝e, które rozumiemy i
zamieniamy w czyn, to wówczas mo˝-
na prze˝ywaç wiar´. Mamy wtedy
prze˝ycia i doÊwiadczenia w wierze,
prze˝ywamy wys∏uchanie modlitw. W
wyniku tego z wiary nabieramy pew-
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noÊci: Mi∏y Bóg jest z nami, a co nam
mówi, jest prawdà, b∏ogos∏awieƒ-
stwem, si∏à i pomocà w ka˝dym jed-
nym dniu ziemskim.

Je˝eli wierzymy, je˝eli naprawd´
wierzymy, to potrafimy te˝ ˝yç bogo-
bojnie. Bogobojne serce mo˝na mieç
poprzez wiar´. Bogobojne serce mo-
˝na te˝ mieç poprzez poznanie wiel-
koÊci naszego Boga. Gdy widzimy
wielkoÊç Boga, Jego wszechmoc i
wspania∏oÊç, wtedy wzbudza to w nas
bojaêƒ Bo˝à. Kto trwa w bojaêni
Bo˝ej, ten te˝ jest w stanie rozumieç
wol´ Pana.

„Rozumiejcie, jaka jest wola Paƒ-
ska”. Musimy potrafiç rozumieç wol´
naszego Pana i Mistrza oraz naszego
wielkiego Boga. Jaka jest wola Pana?
Na ten temat na przyk∏ad mo˝emy
czytaç w Biblii: Bóg „chce, aby wszys-
cy ludzie byli zbawieni i doszli do
poznania prawdy”. (1. Tymoteusza
2, 4) Bóg chce wszystkim pomagaç.
Niestety, nie wszyscy ludzie chcà po-
zwoliç sobie pomóc. Tu tkwi problem,
a nie u mi∏ego Boga. Bóg chce wszyst-
kim pomagaç. Wielu ludzi jednak nie
daje sobie pomóc.

„Rozumiejcie, jaka jest wola Paƒ-
ska”. Czy˝ nie jest to cudowne, ̋ e mo-
˝emy powiedzieç, ˝e wolà Bo˝à jest
pomagaç wszystkim? W dziele Pana
mamy ju˝ tego pi´kny przyk∏ad.

Wszystkim, którzy kiedykolwiek ˝yli
na tej ziemi i odeszli do wiecznoÊci
jako niezbawieni i bez ∏aski, Bóg
otwiera dziÊ drog´ do swego domu w
nabo˝eƒstwach dla umar∏ych. W
przysz∏oÊci, kiedy Pan przyjdzie i
zabierze swój zbór oblubieƒczy, nas-
tanie Tysiàcletnie Królestwo Pokoju,
gdzie ponownie wszystkim ludziom,
którzy zechcà, b´dzie mog∏a byç
udzielona pomoc. Ju˝ dziÊ dzie∏o
Bo˝e jest tak daleko idàce, poniewa˝
Bóg chce wszystkim pomagaç. Nie
wszyscy ostatecznie chcà korzystaç z
tej pomocy. Co jednak mi∏y Bóg za to
mo˝e?

Bóg chce, a to te˝ le˝y w Jego woli,
wszystkich ludzi pociàgnàç do siebie
ze swojej mi∏oÊci. Bracia, siostry, czy
nie jest to cudowne, ˝e Bóg to chce.
Nie wszyscy wszak˝e dajà si´ pociàg-
nàç. Wielu ma swoje w∏asne interesy,
inne wyobra˝enia o ˝yciu, nie potrafi
wierzyç i brakuje bojaêni Bo˝ej.
S∏owo Bo˝e nie jest s∏uchane i nie
zostaje rozumiane. Nie akceptuje si´
te˝ go. Powiedzcie sami, w jaki sposób
mi∏y Bóg mia∏by pociàgnàç do siebie
takie dusze? Nie jest to niemo˝liwe.
Niemniej wolà Bo˝à jest, aby w swojej
mi∏oÊci doprowadziç ludzi do siebie.
Wolà Bo˝à jest i pozostanie, aby nas
wszystkich przygotowaç i udoskonaliç
na dzieƒ Paƒski. To jest stanowcza

wola Bo˝a. Zawsze o tym
pami´tajmy. W tym celu, aby móg∏
nas udoskonaliç, musimy trwaç w
naÊladownictwie, wykorzystywaç na-
bo˝eƒstwa i zachowaç wznios∏y stan
dziecka Bo˝ego. Niezb´dne te˝ jest,
abyÊmy pozostali w pierwszej mi∏oÊci.
Wówczas to, co le˝y w woli Bo˝ej, a
mianowicie nasza doskona∏oÊç, stanie
si´ mo˝liwa, i to w najcudowniejszy
sposób.

Musimy wi´c akceptowaç Jego wol´
i jej si´ poddaç. Bracia, siostry, bez
tego nic nie idzie! Naszà wol´ musimy
poddaç woli Bo˝ej. Gdy to czynimy,
wtedy jesteÊmy b∏ogos∏awieni, trwamy
w radoÊci i w pierwszej mi∏oÊci.

Kto jest b∏ogos∏awiony i trwa w
pierwszej mi∏oÊci, kto ma radoÊç w
sercu, ten te˝ wykazuje usposobienie
oblubienicy. Gdy przyjdzie Oblubie-
niec Jezus, aby dokoƒczyç swoje dzie-
∏o, wtedy pozna nas jako swojà oblu-
bienic´. Czy˝ nie jest to cudowne?
Dlatego te˝ i w przysz∏oÊci chcemy
rozumieç s∏owo Bo˝e, nawet wtedy,
gdy nie mo˝emy go s∏yszeç. Chcemy
akceptowaç s∏owo Bo˝e i je zamieniaç
w czyn. Wówczas b´dziemy potrafili
wierzyç i b´dziemy mogli prze˝ywaç
wiar´.

Z wiary wyrasta bojaêƒ Bo˝a. Trwa-
jàc w bojaêni Bo˝ej widzimy donios∏à
wol´ naszego Boga, wyra˝ajàcà si´
zamiarem naszego udoskonalenia i
zabrania do siebie. Stàd te˝ powtórz´
celowo raz jeszcze: Bracia i siostry,
wszyscy ch´tnie poddajmy naszà wol´
woli Bo˝ej. Wówczas b´dziemy mieli
usposobienie oblubienicy. Gdy zaÊ
Pan przyjdzie pozna nas jako swojà
w∏asnoÊç.

To jest cudowne dzie∏o, w którym
jesteÊmy. Jest to najwi´ksze dzie∏o,
jakie w ogóle istnieje. Jest to dzie∏o
zbawienia naszego Boga. To dzie∏o
b´dzie dokoƒczone. Gwarantuje to
sam Bóg i Jego Syn Jezus Chrystus.
Nad tym te˝ pracuje Duch Âwi´ty, a˝
ono osiàgnie doskona∏oÊç.
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Niedawno m∏odzie˝ za-
da∏a mi pytanie, w jaki
sposób, na podstawie wia-
ry, mo˝na udzielaç odpo-
wiedzi na wspó∏czesne
pytania ˝yciowe. Poruszo-
ny temat przyczyni∏ si´ do
konstruktywnego spotka-
nia m∏odzie˝y. Chcia∏bym
wi´c teraz nasze rozwa˝a-
nia zreasumowaç w sposób
uporzàdkowany.

Pismo Âwi´te przekazuje
nam mnóstwo sytuacji ˝y-
ciowych i przyk∏adów, w których post´po-
wanie poszczególnych osób oceniane jest
miarami Bo˝ymi. Fakt ten zapewnia ju˝
znaczàcà orientacj´. Przekazy te charakte-
ryzujà si´ wiarogodnoÊcià, poniewa˝ b∏´dy
post´powania i wady charakteru, równie˝
znaczàcych m´˝ów Bo˝ych, nie sà upi´-
kszane ani przemilczane. Poznajemy, ˝e
wszyscy, ∏àcznie z najbli˝szymi wspó∏pra-
cownikami Jezusa, byli ludêmi z b∏´dami i
s∏aboÊciami, tak jak ty i ja.

˚ycie jednak jest tak ró˝norodne, ˝e na
nasze pytania cz´sto nie odnajdujemy
porównywalnej sytuacji w PiÊmie Âwi´-
tym. Zatem muszà byç jeszcze inne mo-
˝liwoÊci podejmowania decyzji, wynika-
jàcych z wiary. Mo˝liwoÊci te daje nabo-
˝eƒstwo, w którym Pan przemawia do
swoich dzieci, a kiedy uznaje za potrzeb-
ne, to bezpoÊrednio zwraca si´ do duszy
szukajàcej odpowiedzi.

W nabo˝eƒstwie jednak dzieje si´ jesz-
cze coÊ wi´cej. Duch Âwi´ty ukierunkowu-
je dusz´, co wyra˝a si´ pewnoÊcià:
- Jestem dzieckiem Bo˝ym.
- Jestem w dziele Bo˝ym.
- Czekam codziennie na ponowne przyj-
Êcie Pana.

Józef, syn Jakuba, da∏ jasno do zrozu-

mienia, ˝e chce post´powaç
zgodnie z normami Bo˝y-
mi, kiedy do ˝ony Potyfara
powiedzia∏: „Jak˝e mia∏-
bym wi´c pope∏niç tak
wielkà niegodziwoÊç i
zgrzeszyç przeciwko Bo-
gu?”. (1. Moj˝eszowa 39, 9)
Równie˝ m∏ody Tobiasz w
zawartej w Biblii Ksi´dze
Apokryficznej, zwanej jego
imieniem, wyrazi∏ Êwiado-
moÊç nale˝enia do dzieci
Êwi´tych oraz pragnienie,
aby mieç Pana przed ocza-
mi przez wszystkie dni
swego ˝ycia.

Nie chciejmy sobie poz-
woliç na utrat´ identyfikacji
jako dzieci Bo˝e. Nie trze-
ba uzasadniaç, ˝e Êwiado-

moÊç bycia dzieckiem Bo˝ym wyklucza
post´powania, które zgodnie z duchem
tego czasu sà na porzàdku dziennym.

Ponadto uszcz´Êliwiajàca jest dla nas
wszystkich ÊwiadomoÊç: Jestem w dziele
Bo˝ym, które przed 2000 laty rozpocz´∏o
si´ s∏owem, które sta∏o si´ cia∏em, a
kontynuowane jest przez pos∏annictwo
Aposto∏ów zarówno wówczas, jak i dziÊ.

Prorokowi Jeremiaszowi Pan przyrzek∏,
˝e sam b´dzie czuwa∏ nad swoim s∏owem.
Dzie∏o Bo˝e jest s∏owem Pana zamienio-
nym w czyn. Mamy wi´c nieograniczone
zaufanie do dzie∏a Bo˝ego. Pan sam nad
nim czuwa. Jest to Jego dzie∏o, a nie
nasze, pomimo ˝e dzia∏ajà w nim niedos-
konali ludzie, a z powodu ich niedociàg-
ni´ç tu i tam mo˝liwe by∏yby krytyczne
uwagi. Niemniej tak zawsze ju˝ by∏o. Bóg
jednak czuwa nad swoim s∏owem i swoim
dzie∏em.

Dlatego te˝, jak to ma miejsce tu i tam
we wspó∏czesnym czasie, my nie postrze-
gamy zmieniania ewangelii jako nasze
zadanie. My sami chcemy si´ zmieniaç ku
nowej istocie w Jezusie Chrystusie, jak to
podkreÊli∏ w pewnym nabo˝eƒstwie nasz
G∏ówny Aposto∏. ˚yjemy w ÊwiadomoÊci
bycia w dziele Bo˝ym, a nie w dziele

ludzkim. JesteÊmy gotowi zaanga˝owaç
si´ w sprawy tego dzie∏a.

Gdy Pan Jezus zajmowa∏ si´ uwarunko-
waniami dotyczàcymi czasu Jego pono-
wnego przyjÊcia, z troskà zada∏ pytanie,
czy znajdzie wiar´, kiedy ponownie
przyjdzie. (por. Ew. ¸ukasza 18, 8) Pyta-
nie to wskazuje na powa˝ny problem: W
jaki sposób mo˝na Bo˝e poselstwo
zachowaç ˝ywe przez tysiàclecia? Dzi´ki
pos∏annictwu Ducha Âwi´tego. W ostat-
nim rozdziale Pisma Âwi´tego, w Obja-
wieniu Jana czytamy: „A Duch i oblubie-
nica mówià: Przyjdê!”. Wynika z tego
jednoznacznie: Gdzie to „przyjdê” nie jest
s∏yszalne, nie jest mówione, tam nie ma
ani Ducha Bo˝ego, ani zboru oblubieƒ-
czego. Nie ma tak˝e tych, którzy mówià:
„Przyjdê!”. (Obj. Jana 22, 17) Gdzie jed-
nak˝e to „przyjdê” wyst´puje w duszy, tam
decyzje ˝yciowe sà podejmowane w∏aÊnie
w aspekcie oczekiwania na bliskie ponow-
ne przyjÊcie Pana. Nasz G∏ówny Aposto∏
mówi: Dzieƒ, w którym ani razu nie
zajmowaliÊmy si´ ponownym przyjÊciem
Pana, jest dniem straconym dla rozwoju
wewn´trznego cz∏owieka.

W naszym sercu ca∏kiem wyraênie
wyst´puje proÊba: Panie, przyjdê wnet!

Kiedy nasze myÊli i odczucia przeni-
kni´te sà tym podstawowym przekona-
niem, to jesteÊmy przysposobieni, aby na
podstawie wiary na wspó∏czesne pytania
˝yciowe odpowiadaç sobie i innym w
sensie Bo˝ym. My jesteÊmy dzieçmi
Bo˝ymi, jesteÊmy w dziele Bo˝ym, ocze-
kujemy Pana codziennie.

Gunter Homburg

Apostoł Gunter Homburg urodził się 27 kwietnia
1940 roku. Na urząd apostoła został powołany 16
lutego 1997 roku. W Nadrenii Północnej-West-
falii/Niemcy obsługuje okręgi: Hagen, Bochum,
Essen-Południe,Wuppertal i Velbert.Ponadto działa
w Gruzji, a także koordynuje pracę duszpasterską
niesłyszących w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Apostolska 
świadomość 

Apostoł Homburg
z pewnym małym chłopcem

L I S T  A P O S T O L S K I
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wokó∏ Jezusa zebra∏ si´ lud, a on wyp´dza∏ z∏e duchy,
wtenczas zareagowa∏a z niezrozumieniem: „Gdy to
pos∏yszeli Jego bliscy, wybrali si´, ˝eby Go powstrzymaç.
Mówiono bowiem: Odszed∏ od zmys∏ów”. (Ew. Marka 3,
21) W Ewangelii Jana jednoznacznie jest mowa: „Bo
nawet bracia Jego nie wierzyli w Niego”. (Ew. Jana 7, 5)

Mo˝emy uznaç, ˝e rodzeƒstwo Jezusa dopiero po Jego
zmartwychwstaniu dosz∏o do wiary w Jezusa Chrystusa. W
Dziejach Apostolskich jest mowa o tym, ˝e Maria, matka
Jezusa, jej synowie i Aposto∏owie byli razem i jedno-
myÊlnie trwali w modlitwie. (por. Dzieje Ap. 1, 14) Dwaj
bracia Jezusa, którzy przyj´li ewangeli´, wymienieni sà
imiennie: Juda i Jakub. Nimi zajmiemy si´ w dalszej cz´Êci
artyku∏u.

WWzzmmiiaannkkii  PPaaww∏∏aa  oo  JJaakkuubbiiee,,  bbrraacciiee  PPaaƒƒsskkiimm

Na temat Jakuba, rodzonego brata Paƒskiego, w
Nowym Testamencie jest niewiele wzmianek. Najwa˝-
niejsza pochodzi od Aposto∏a Paw∏a. Relacjonuje, ˝e
Jakub nale˝y do wiarogodnych, którzy poÊwiadczajà, ˝e
widzieli zmartwychwsta∏ego Pana. (por. 1. Koryntian 15,
7) Wyliczajàc tych Êwiadków, Pawe∏ podkreÊla, i˝ w
przypadku zmartwychwstania Jezusa chodzi o realne
wydarzenie, od którego bezpoÊrednio uzale˝nione jest
zbawienie ludzkoÊci.

Aposto∏ Pawe∏ wspomina Jakuba równie˝ w powiàzaniu
ze swojà podró˝à do Jerozolimy, jakà podjà∏ trzy lata po
ukazaniu mu si´ Chrystusa w drodze do Damaszku. Pisze:
„Potem, po trzech latach, poszed∏em do Jerozolimy, ˝eby
si´ zapoznaç z Kefasem (Piotrem) i przebywa∏em u niego
dni pi´tnaÊcie, a innego z Aposto∏ów nie widzia∏em
oprócz Jakuba, brata Paƒskiego”. (Galacjan 1, 18. 19)

CzternaÊcie lat póêniej Aposto∏ Pawe∏ ponownie
przebywa∏ w Jerozolimie. (por. Galacjan 2, 1) Tym razem
równie˝ spotka∏ si´ z Piotrem i Jakubem. O tym spotkaniu
mowa jest w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Wówczas
w Jerozolimie chodzi∏o o zagadnienie pe∏nienia misji

PPoossttaacciiee  oo  iimmiieenniiuu  JJaakkuubb

W Ewangeliach wymienieni sà ró˝ni m´˝czyêni o
imieniu Jakub. Nie wobec wszystkich mo˝na wyjaÊniç
zwiàzki rodzinne. Specyficznà w∏aÊciwoÊcià Ewangelii, ale
te˝ i pozosta∏ych pism Nowego Testamentu jest to, ˝e
tylko czàstkowo przekazywane sà w nich szczegó∏y
biograficzne Aposto∏ów i uczniów Jezusa.

Jeden z pierwszych powo∏anych przez Jezusa uczniów
mia∏ na imi´ Jakub, a by∏ nim syn rybaka Zebedeusza.
(por. Ew. Marka 1, 19. 20) Jakub ten póêniej nale˝a∏ do
grona dwunastu Aposto∏ów. (por. Ew. Marka 3, 14. 17)
Razem z Piotrem i Janem szczególnie blisko by∏
powiàzany z Panem. (por. Ew. Marka 5, 37; 9, 2) By∏ te˝
pierwszym Aposto∏em, który pad∏ ofiarà przeÊladowaƒ
chrzeÊcijan. O jego straceniu przez Heroda Agrypp´ I jest
mowa w Dziejach Apostolskich 12, 2. Do grona Aposto-
∏ów Jezusa nale˝a∏ równie˝ Jakub, syn Alfeusza. (por.
Ew. Marka 3, 18)

RRooddzziinnaa  JJeezzuussaa

Na temat rodziny Jezusa jest mowa tylko w kilku
miejscach Nowego Testamentu. Dowiadujemy si´, ˝e
Jezus mia∏ braci, jak i siostry. Maria, która zgodnie ze
Êwiadectwem biblijnym jako panna pocz´∏a i urodzi∏a
Pana, póêniej wielokrotnie naturalnà drogà stawa∏a si´
matkà.

KoÊció∏ katolicki w przeciwieƒstwie do Êwiadectw
biblijnych odwo∏uje si´ do wiecznego panieƒstwa matki
Syna Bo˝ego, a Jego braci i siostry okreÊla kuzynami i
kuzynkami albo dzieçmi Józefa z pierwszego ma∏˝eƒstwa.
Tej interpretacji nie przyj´∏y KoÊcio∏y protestancki i
prawos∏awny. Podobnie jak one, tak te˝ nasz KoÊció∏,
wypowiedzi biblijne traktuje dos∏ownie. (por. Ew. Marka
6, 3)

Rodzina Jezusa na poczàtku wykazywa∏a niewiele
zrozumienia dla Jego dzia∏alnoÊci. Gdy w pewnym domu

Na poczàtek zajmiemy si´ ró˝nymi postaciami o imieniu Jakub,
a tak˝e rodzinà Jezusa. Nast´pnie omówimy spotkania Aposto∏a Jakuba

z Paw∏em oraz pozycj´ Jakuba
na zebraniu Aposto∏ów

i jego stanowisko wobec
judeochrzeÊcijan.

Na koniec podamy kilka
uwag do Listu Jakuba.

Apostoł Jakub
- brat Jezusa
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wÊród pogan. „Gdy zobaczyli, ˝e zosta∏a mi powierzona
ewangelia mi´dzy nieobrzezanymi, jak Piotrowi mi´dzy
obrzezanymi (…) - otó˝, gdy poznali okazanà mi ∏ask´,
Jakub i Kefas, i Jan, którzy sà uwa˝ani za filary, podali
mnie i Barnabie prawic´ na dowód wspólnoty, abyÊmy
poszli do pogan, a oni do obrzezanych”. (Galacjan 2, 7-9)
Widzimy wi´c, jakà wa˝nà pozycj´ Aposto∏ Jakub mia∏ w
zborze jerozolimskim, a w zasadzie wÊród wszystkich
judeochrzeÊcijan.

JJaakkuubb  ii  zzeebbrraanniiee  AAppoossttoo∏∏óóww  ww  JJeerroozzoolliimmiiee

Aposto∏ Jakub prawdopodobnie poczàtkowo prezen-
towa∏ poglàd wielu wiernych pochodzàcych z narodu
izraelskiego, polegajàcy na tym, ˝e poganie najpierw
powinni si´ daç obrzezaç, aby nast´pnie staç si´
chrzeÊcijanami. W Antiochii niektórzy bracia z Judei
g∏osili: „JeÊli nie zostaliÊcie obrzezani wed∏ug zwyczaju
Moj˝eszowego, nie mo˝ecie byç zbawieni”. (Dzieje Ap.
15, 1) Temu przeciwstawili si´ Aposto∏owie Pawe∏ i
Barnaba. Uzgodniono, ˝e sprawa ta zostanie rozpatrzona
w Jerozolimie.

Na zebraniu Aposto∏ów w Jerozolimie Aposto∏ Piotr
jasnymi i jednoznacznymi s∏owami orzek∏, ˝e poganie
zbawieni zostajà przez ∏ask´ Pana Jezusa Chrystusa, a nie
przez obrzezanie i przestrzeganie Zakonu Moj˝eszowego.
Aposto∏ Jakub popar∏ Piotra, ̋ e pogan nie wolno zmuszaç
do obrzezania i przyj´cia zakonu. Zarazem jednak
uwidoczni∏, ˝e okreÊlone punkty Zakonu Moj˝eszowego
muszà te˝ byç przestrzegane przez chrzeÊcijan
wywodzàcych si´ z pogan. Aposto∏ Jakub powiedzia∏:
„Dlatego sàdz´, ˝e nie nale˝y czyniç trudnoÊci tym
spoÊród pogan, którzy nawracajà si´ do Boga, ale poleciç
im, ˝eby si´ wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez
ba∏wany, od nierzàdu, od tego, co zad∏awione, i od krwi”.
(Dzieje Ap. 15, 19. 20) Regulacja ta zosta∏a przyj´ta przez
zebranie Aposto∏ów. Nast´pnie sporzàdzono pismo i
przekazano „braciom, pochodzàcym z pogan w Antiochii
i w Syrii, i w Cylicji”.

JJaakkuubb  pprrzzeewwooddnniicczzààccyymm  zzbboorruu  ww  JJeerroozzoolliimmiiee

Po zebraniu Aposto∏ów pozycja Jakuba w Jerozolimie
stawa∏a si´ coraz bardziej znaczàca, tym bardziej, ˝e
Aposto∏owie Piotr i Jan, a tak˝e inni Aposto∏owie ju˝ tam
nie przebywali. Prowadzenie zboru sprawowa∏ Aposto∏
Jakub oraz starsi. O nich te˝ jest mowa w relacji z
kolejnego pobytu Aposto∏a Paw∏a i jego towarzyszy w
Jerozolimie, który mia∏ miejsce prawdopodobnie w roku
57 n.e. Ponownie chodzi∏o o stosunki pogan i judeo-

chrzeÊcijan. Jak widaç sytuacja jeszcze nie uleg∏a
uspokojeniu, tym bardziej, ˝e w Judei negatywnie
traktowano wszystko, co nie by∏o ˝ydowskie. Ostatecznie
by∏ to napi´ty czas poprzedzajàcy wojn´ w latach 66-67
n.e., zakoƒczonà zburzeniem Êwiàtyni przez Rzymian.
Paw∏a oskar˝ano o nauczanie „odst´pstwa od Moj˝esza”.
Przez demonstracyjny akt mia∏ udowodniç swojà wiernoÊç
wobec zakonu: „Zrób wi´c to, co ci mówimy: Jest mi´dzy
nami czterech m´˝ów, którzy uczynili Êlub; weê ich,
poddaj si´ wraz z nimi oczyszczeniu i pokryj za nich
koszty, aby mogli ostrzyc g∏owy; wtedy wszyscy poznajà, ̋ e
to, co im o tobie powiedziano, nie odpowiada prawdzie,
lecz ˝e i ty sam przestrzegasz zakonu”. (Dzieje Ap. 21, 23.
24) Na podstawie tego widzimy, ˝e zbór jerozolimski
trwa∏ przy zakonie i zwyczajach moj˝eszowych, a Jakub i
pozostali byli przekonani, ˝e dla judeochrzeÊcijan nadal
obowiàzujàce sà postanowienia zakonu.

Na temat dalszego ˝ycia Aposto∏a Jakuba Pismo Âwi´te
nic nie mówi. ˚ydowski kronikarz Flawiusz Józef
nadmienia stracenie Aposto∏a Jakuba przez arcykap∏ana
Ananosa w 62 r. n.e. Arcykap∏an poprzez nielegalnie
powo∏any sàd mia∏ poleciç skazanie Jakuba na Êmierç
przez ukamienowanie. Inaczej przedstawia zamordowa-
nie Aposto∏a inny wczesnochrzeÊcijaƒski kronikarz.
Aposto∏ Jakub mia∏ byç stràcony z tarasu Êwiàtynnego, a
nast´pnie zabity drewnianà maczugà.

LLiisstt  JJaakkuubbaa

Wed∏ug przekazu chrzeÊcijaƒskiego List Jakuba zreda-
gowany zosta∏ przez Aposto∏a Jakuba, brata Paƒskiego.
List ten w swojej g∏ównej cz´Êci (por. Jakuba 1, 19 - 5. 6)
zawiera ró˝norakie màdroÊci i zalecenia odnoÊnie
sposobu post´powania.

List Jakuba zawiera wiele odwo∏aƒ do s∏ów Jezusa.
(por. Jakuba 1, 4 z Ew. Mateusza 5, 48; Jakuba 2, 10 z
Ew. Mateusza 5, 19; Jakuba 2, 15 z Ew. Mateusza 25, 36)

Ponadto List Jakuba przedstawia Êcis∏à zale˝noÊç
pomi´dzy uczynkami a wiarà. Tym samym mia∏o zostaç
wyeliminowane nieporozumienie, ˝e mo˝na oddzielaç
wiar´ od uczynków. (por. Jakuba 2, 14-26)

Godne nadmienienia jest te˝ to, ˝e równie˝ i ten List
nawo∏uje do oczekiwania z cierpliwoÊcià na ponowne
przyjÊcie Syna Bo˝ego: „Przeto bàdêcie cierpliwi, bracia,
a˝ do przyjÊcia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje
cennego owocu ziemi, a˝ spadnie wczesny i póêniejszy
deszcz. Bàdêcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo
przyjÊcie Pana jest bliskie”. (Jakuba 5, 7. 8) Ten werset
nasz G∏ówny Aposto∏ przekaza∏ jako s∏owo b∏ogos∏awieƒ-
stwa z okazji Zielonych Âwiàt’2002.
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TTrryynniiddaadd:: Odwiedziny biskupa Clifforda Freunda (USA)
na Trynidadzie, na poczàtku grudnia ub.r., rozpocz´∏y si´
od seminarium dla s∏ug Bo˝ych. Nast´pnie po po∏udniu w
parku miejskim na piknik zebra∏y si´ wszystkie dzieci ze
zboru  Golconda. Chocia˝ w ca∏ej okolicy pada∏o, w parku
pozosta∏o sucho. Na nabo˝eƒstwo niedzielne w koÊciele
w Golcondzie zebra∏o si´ ogó∏em 60 osób, w tym 13 goÊci,
tylu, jak nigdy dotychczas. Po nabo˝eƒstwie spo˝yto
obiad, przygotowany przez ewangelist´ okr´gowego
Ramdiala i siostry, a tak˝e przeprowadzono wiele roz-
mów. Nast´pnie biskup Freund i ewangelista okr´gowy
odwiedzili starszych braci i siostry, którzy nie mogli wziàç
udzia∏u w nabo˝eƒstwie.

Piknik w parku i wielu gości
w nabożeństwie

Biskup Freund i ewangelista okręgowy Ramdial (3 i 4 od lewej)
z kapłanami z Trynidadu

BBeelliizzee:: Aposto∏ Thomas R. Schmidt (USA)
w po∏owie listopada 2003 roku odwiedzi∏
wiele zborów Ameryki Ârodkowej. Mi´dzy
innymi przeprowadzi∏ nabo˝eƒstwo dla
zboru Armenia w Belize, gdzie zgromadzi∏o
si´ oko∏o 60 braci i sióstr, którzy radowali
si´, gdy pod koniec nabo˝eƒstwa aposto∏
piecz´towa∏ Duchem Âwi´tym 13 osób i
ustanowi∏ diakona. Po nabo˝eƒstwie bracia
i siostry sprawili aposto∏owi niespodziank´
ciastem urodzinowym.

Gdy apostoł Schmidt (z lewej)
przybył do zboru Armenia, został powitany pieśnią

Wielki dzień błogosławieństwa w małym zborze

NNiieemmccyy//BBaawwaarriiaa:: Ponad 14 000 euro zebrali bracia i siostry
z dziewi´ciu zborów w Ober- i Westallgäu na dwóch
bazarach, zorganizowanych pod koniec ub.r. w
Immenstadt i Lindau. Prawie przez ca∏y 2003 rok bracia i
siostry zmajstrowali, namalowali, zrobili na drutach lub
ulepili ponad 1000 artyku∏ów. Ich produkty zosta∏y
wystawione w pomieszczeniach pomocniczych obydwu
koÊcio∏ów. Oprócz tego film i wystawa fotograficzna
informowa∏y o kraju misyjnym - Etiopii. Media tak˝e
zwraca∏y uwag´ na obydwa wydarzenia. Nap∏yw
zainteresowanych i kupujàcych by∏ du˝y. Dochód zosta∏
przekazany na rzecz dzie∏a misyjnego KoÊcio∏owi
terytorialnemu Niemcy Po∏udniowe i zosta∏ spo˝ytkowany
jako pomoc dla nadmienionego kraju afrykaƒskiego. 

Biskup Jürgen
Bauer (z lewej)
i starszy okręgowy
Elmar Sturm
radują się
z pokaźnej sumy,
zebranej jako
pomoc dla
cierpiących ludzi
w Etiopii

Bazary projektem pomocy dla Etiopii
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ZZaammbbiiaa:: Na poczàtku grudnia 2003 roku wszyscy
aktywni aposto∏owie Zambii, jak i kierownicy
wydzia∏ów administracji koÊcielnej wzi´li udzia∏ w
seminarium, oferowanym przez Instytut Zarzàdzania
i Szkolenia Kadr. Paleta tematów seminarium by∏a
bardzo obszerna. Omawiane by∏y mi´dzy innymi
zagadnienia kontrolingu, wspó∏pracy, marketingu,
kolporta˝u, jak i zagadnienia ogólnoadministracyjne.
Chocia˝ tematyka seminarium w g∏ównej mierze
dotyczy∏a procesów pracy w zak∏adach, to jednak
aposto∏owie i bracia mogli zaczerpnàç wartoÊciowe
impulsy do swojej pracy w administracji koÊcielnej.

Seminarium dla zarządzających
w administracji kościelnej

Apostołowie z Zambii podczas seminarium

RRPPAA:: Nowoapostolski chór dzieci´cy z okr´gu Silvertown,
w poniedzia∏ek 8 grudnia 2003 roku, wraz z innymi
chórami dzieci´cymi wzià∏ udzia∏ w wieczorze
muzycznym, zorganizowanym dla dzieci, b´dàcych
pacjentami szpitala Czerwonego Krzy˝a w Kapsztadzie.
Chór stanà∏ przed wejÊciem do szpitala i zaÊpiewa∏ kilka
pieÊni bo˝onarodzeniowych. Mali ch∏opcy i dziewczynki
zostali za to wynagrodzeni przez licznych s∏uchaczy
ogromnymi oklaskami. Z ich Êpiewu radowali si´ te˝ mali
pacjenci, którzy t∏oczyli si´ przy oknach swoich szpitalnych
pokoi. Dla nich by∏a przygotowana jeszcze dalsza
niespodzianka: Nad g∏ównym wejÊciem zosta∏y w∏àczone
lampki, przedstawiajàce królewn´ Ânie˝k´ i siedmiu
krasnoludków. Kilkoro nowoapostolskich dzieci razem z
pasterzem Warley’em odwiedzi∏o jeszcze jedenastoletnià
siostr´ w wierze, która z powodu choroby nowotworowej
jest leczona w tym szpitalu. Tak˝e dla niej, jak równie˝ dla
jej towarzyszek w sali szpitalnej zaÊpiewali pieÊƒ.

Chore dzieci pocieszone pieśniami

Chór dziecięcy z okręgu
Silvertown

Pasterz Warley i siostra
Witbooi, dyrygentka
chóru dziecięcego,
przy łóżku chorej
jedenastoletniej siostry
w wierze

Lampki przedstawiające
królewnę Śnieżkę

i siedmiu krasnoludków



D O O K O ¸ A  Â W I A T A

TTaannzzaanniiaa:: Wysoka temperatura, brak
deszczu, prawie nic do jedzenia – takà
sytuacj´ zastali aposto∏ Zacharia Deuly
z Tanzanii i starszy okr´gowy Gary Morse
z Teksasu (USA), gdy w listopadzie 2003
roku przybyli na po∏udnie Tanzanii. Tam
wÊród braci i sióstr rozdzielili kilka ton
kukurydzy. Poniewa˝ dostawa tego daru by∏a
zapowiedziana wczeÊniej, bracia i siostry
przygotowali przeró˝ne naczynia
i pojemniki, aby odebraç swój przydzia∏.
Ka˝da rodzina otrzyma∏a tyle kukurydzy,
aby mog∏a wy˝yç przez miesiàc.

Dostawa kukurydzy dla głodujących

Bracia proszą rodziny o ustawianie się w rzędach, w celu
ułatwienia wydawania przydziałów kukurydzy

RRPPAA:: Prawie 800 m∏odych braci i sióstr z 12 okr´gów biskupich wielkiej aglomeracji Kapsztad, 13 grudnia ub.r.,
wzi´∏o udzia∏  w niezwyk∏ej sportowej rywalizacji na kanale Walk. Po powitaniu przez biskupa Williama

Vollenhovena, przedstawiciel klubu jachtowego
przedstawi∏ regulamin wyÊcigu. Nast´pnie odby∏
si´ trening czasowy poszczególnych grup. Po tych
przygotowaniach rozpocz´∏y si´ zawody. Pomimo
silnego wiatru i mocnego deszczu m∏odzie˝ dawa∏a
z siebie wszystko. Do fina∏u wesz∏a ∏ódê m∏odzie˝y
z Welgelegen. Zwyci´zcy otrzymali puchar
przechodni, którego chcà broniç w nast´pnych
regatach wioÊlarskich.

Regaty wioślarskie w Kapsztadzie

Załogi przygotowują się do wyścigu
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Zdjęcie tytułowe:  Tekst pieśni chóru przekazywany językiem migowym


