
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” 
(Hebr. 13, 8)

Okólnik      maj 2011

Bardzo serdecznie pozdrawiam Was wszystkich w drogim imieniu 
naszego Pana Jezusa Chrystusa Słowem z Łukasza 21, 28:

„A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, 
gdyż zbliża się odkupienie wasze“.

Wspominając 2 kwietnia

Według historii Kościoła Niedziela Palmowa, kiedy nasz Pan wjechał 
tryumfalnie do Jerozolimy wśród wiwatów tłumu, jak było przepowiedziane 
u Zachariasza 9, 9, a zostało opisane u Mateusza 21, przypadła podobno na 
2 kwietnia. Tak pisze dr C. Larkin w swojej książce Dispensational Truth, 
którą czytał także brat Branham i z której zaczerpnął czasowy podział 
siedmiu okresów zboru.

Nie wiemy, czy ta data się zgadza, jednak jak wszyscy wiecie, 2 
kwietnia 1962 był dla mnie chyba najważniejszym dniem, jeśli chodzi o 
moje życie i moją służbę dla Pana. Bez tego bezpośredniego powołania i 
posłania na pewno nie mógłbym zrobić tego, co miało miejsce podczas 
minionych 49 lat. Moim życzeniem i oczekiwaniem jest teraz nastanie roku 
jubileuszowego, podczas którego wszyscy prawdziwie wierzący wejdą w 
boskie posiadanie wszystkich rzeczy, które należą się im jako prawowitym 
dzieciom i Bożym dziedzicom oraz jako współdziedzicom Chrystusa. To 
jest urzeczywistnienie całkowitego przywrócenia wszechrzeczy, jak Bóg 
nam obiecał i z łaski także daruje.

Wszyscy jeszcze jesteśmy w szoku z powodu strasznego trzęsienia 
ziemi w Japonii, następującej po nim fali tsunami wysokiej na ponad 20 
metrów i wynikającej z tego katastrofy atomowej.



Klęski żywiołowe były zawsze, ale wygląda na to, że występują coraz 
częściej i są coraz to silniejsze. Trzęsienie ziemi, które zatrzęsło Japonią 11 
marca, było jednym z najsilniejszych kiedykolwiek zmierzonych trzęsień 
ziemi. Równocześnie śledzimy z napięciem polityczne niepokoje w Afryce 
Północnej i na Bliskim Wschodzie. Media są pełne wiadomości, ale nas 
jako wierzących interesuje przede wszystkim, co mówi Pismo Święte. W 
Starym i Nowym Testamencie są miejsca, które mówią o tym, co ma się 
dziać pod koniec.

U Mat. 24 uczniowie zapytali naszego Pana: „Powiedz nam, kiedy się to 
stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?“ On odpowiedział: 
„Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu 
moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o 
wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się 
to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko 
narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami 
trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści“ (w. 4-8).

Trzęsienia ziemi w różnych krajach w zeszłym i w tym roku szczególnie 
uzmysłowiły nam początek końca jako »początek boleści«. Te bóle 
porodowe, które odczuwa teraz cała ziemia, mianowicie trzęsienia ziemi, 
katastrofy żywiołowe, klęski głodu i polityczne niepokoje będą się coraz 
bardziej nasilać. Koniec nastąpi, chociaż dnia i godziny nikt nie zna. Mimo 
to mamy być czujni, gdy będą się dziać wszystkie te przepowiedziane 
rzeczy, ponieważ zbliża się odkupienie naszego ciała.

U Iz. 24, 19-20 czytamy:
„W bryły rozleci się ziemia, w kawałki rozpadnie się ziemia, zatrzęsie 

i zachwieje się ziemia. Wokoło zatacza się ziemia jak pijany i kołysze się 
jak budka nocna. Zaciążyło na niej jej przestępstwo, tak że upadnie i już 
nie powstanie“.

U Ez. 7, 5-6 i 12-13 czytamy:
„Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto nadchodzi jedno nieszczęście za 

drugim! Kres nadszedł, tak, nadszedł kres dla ciebie – oto już nadchodzi. 
(…) Nadeszła pora, zbliżył się dzień; kupujący niech się nie cieszy, a 
sprzedawca niech się nie martwi; gdyż żar gniewu przyjdzie na całą ich 
okazałość! Sprzedawca nie powróci już do tego, co sprzedał, choćby 
jeszcze żył; gdyż gniew na całą ich okazałość nie ustanie i nikt nie zachowa 
swojego życia z powodu swojej winy“.

Paweł musiał mieć przed oczyma ostatni okres, do którego teraz 
dotarliśmy, gdy napisał w 1. Kor. 7, 29-31:



„A to powiadam, bracia, czas, który powstał, jest krótki; dopóki jednak 
trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli; a 
ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; a ci, którzy się weselą, jakby się nie 
weselili; a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali; a ci, którzy używają 
tego świata, jakby go nie używali; przemija bowiem kształt tego świata“.

W ostatnim czasie naukowcy zajmują się przede wszystkim zachodnim 
wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Oczekują przepotężnego trzęsienia 
ziemi, które będzie jeszcze gorsze od tego, które zniszczyło San Francisco 
18 kwietnia 1906. Wtedy kalifornijska skorupa ziemska pękła na długości 
1280 kilometrów i zginęło około 3000-4000 ludzi. Brat Branham już w 
1965 roku przepowiedział to spodziewane trzęsienie ziemi i podkreślił 
następującą po nim falę powodziową, która zaleje rozległe obszary na 
zachodzie USA. Mówił o tym, że podczas tego potężnego trzęsienia ziemi 
pogrąży się w morzu obszar większy niż Kalifornia, tak iż nie będzie 
Hollywood i Los Angeles. Zginą przy tym tysiące ludzi. To ma nastąpić 
jeszcze przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Cały świat trwa 
w napięciu jak jeszcze nigdy dotąd. Co się stanie teraz? Ile czasu jeszcze 
mamy?

Obok potrójnej katastrofy w Japonii głównym tematem w aktualnych 
wiadomościach są niepokoje w świecie arabsko-islamskim. Rządy są 
obalane, wszystko się zmienia. Kto dokładnie słucha i zajmuje się tym 
trochę dogłębniej, wie, że w świecie arabskim wszystko zwraca się 
przeciwko Izraelowi. Po raz pierwszy od 36 lat dwa irańskie okręty 
wojenne znowu przepłynęły przez Kanał Sueski i zakotwiczyły na Morzu 
Śródziemnym. Czołowy muzułmanin z Syrii groził nawet niedawno, 
że następną rzeczą będzie całkowite zniszczenie Izraela kierowane z 
Damaszku. Pismo Święte mówi odnośnie tego: „Wypowiedź o Damaszku. 
Oto Damaszek przestanie być miastem, a stanie się kupą gruzów“ (Iz. 17, 
1). To się stanie, ponieważ jest tak napisane. Wypełni się również wiersz 
12: „Biada! Wrzawa licznych ludów! Burzą się, jak burzy się morze. Szum 
narodów! Szumią jak szum gwałtownych wód“.

U Łuk. 21, 25 nasz Pan i Zbawiciel przepowiedział: „I będą znaki na 
słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy 
zahuczy morze i fale“.

Dla nas szczególne znaczenie mają słowa z Mat. 24, 14: „I będzie 
głoszona ta ewangelia o Królestwie – mianowicie pełna Ewangelia, taka 
jaka była zwiastowana na początku (Dz. Ap. 2, 37-41) – po całej ziemi na 
świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec“. To jest ostatnie 



poselstwo, które śmiemy nieść. Ostatnie wołanie, którego usłuchają jednak 
tylko ci, którzy należą do zboru oblubienicy, brzmi: „Oto oblubieniec, 
wyjdźcie na spotkanie“ (Mat. 25, 1-10).

Bóg przepowiedział już przez proroka Ezechiela: „Nadchodzi kres!“ 
I koniec nadejdzie. Jednak dla wszystkich biblijnie wierzących nadejdzie 
nowy początek aż po wypełnienie obietnicy nowego nieba i nowej ziemi.

Japonia przeżyła już raz katastrofę atomową, mianowicie w roku 1945. 
Gdy rząd w Tokio nie przyłączył się do niemieckiej kapitulacji w maju 
1945, amerykański prezydent Harry S. Truman rozkazał zrzucić bombę 
atomową 6 sierpnia 1945 na Hiroshimę, a 9 sierpnia 1945 na Nagasaki. 
Skutkiem była natychmiastowa śmierć około 100.000 ludzi.

To musiało być Boże prowadzenie, że rząd amerykański zlecił 
hollywoodzkiemu reporterowi Halowi Hermanowi, by poleciał wraz 
z lotnikami na tę misję i sfilmował zrzucanie bomb. Zdjęła go przy 
tym taka zgroza, że myślał tylko o końcu świata. Krótko potem dożył 
nawrócenia i stał się błogosławionym ewangelistą, który przeprowadzał 
ewangelizacje także w Niemczech, szczególnie w Berlinie i Hamburgu, i 
modlił się za chorych. Gdy w 1949 roku składał świadectwo na konferencji 
zielonoświątkowej w Hamburgu, wspomniał także brata Branhama. W 
ten sposób usłyszałem tam z jego ust po raz pierwszy nazwisko William 
Branham.

Bóg Pan prowadził mnie, tak iż w 1955 roku dane mi było potem poznać 
brata Branhama osobiście. Różne przeżycia i osobiste spotkania z bratem 
Branhamem służyły do tego, by złączyć mnie mocno z nim, jego służbą, z 
Bogiem i Pismem Świętym.

1 kwietnia 1962 brat Branham mówił kilkakrotnie o tym, że ma 
zgromadzić pokarm. Powiedział: „W tym śnie miałem zgromadzić pokarm 
w kaplicy“. Potem powiedział: „Stałem właśnie tu i wnosiłem wielkie kosze 
najlepszego pożywienia“. Potem brat Branham wymienił poszczególne 
artykuły spożywcze: ziemniaki, rzodkwie, buraki, warzywa itd. Cytat: „On 
powiedział: ,Zgromadź go dużo‘. Stałem tu i gromadziłem“.

2 kwietnia 1962 Pan mówił do mnie o wielkim głodzie, który 
nastanie, i wymienił ziemskie artykuły spożywcze, aż po ziemniaki i 
mąkę, które mamy zgromadzić. Wszyscy bracia i siostry z tamtego czasu 
mogą potwierdzić, że rzeczywiście zgromadziliśmy naturalne artykuły 
żywnościowe, zakładając, że na nasz kraj spadnie jakaś katastrofa. Jednak 
potem prorok Boży powiedział mi 3 grudnia 1962, że źle to zrozumiałem, 
bo Pan miał na myśli duchowy pokarm. Szczegóły tego przeżycia są znane 



Wam wszystkim.
W czasie Abrahama była klęska głodu (1. Mojż. 12), również w czasie 

Izaaka (1. Mojż. 26). Wszystkim znana jest klęska głodu w czasie Józefa 
(1. Mojż. 41-47). Rut przybyła do Izraela z powodu klęski głodu (Rut 1). 
Ona była przeznaczona do tego, by stać się matką Obeda i w ten sposób 
prababką Dawida. I także w czasie Dawida była klęska głodu (2. Sam. 
21). Jozue wydał ludowi rozkaz: „Przygotujcie sobie żywność!“ (rozdz. 
1). Wtedy były to naturalne klęski głodu. Gdy zostało mi przykazane: 
„Zaopatrzcie się w pokarm i artykuły spożywcze!“, nie zrozumiałem 
od razu, że chodziło o duchowy pokarm. Jednak człowiek nie samym 
chlebem żyje, ale każdym, naprawdę każdym słowem, które wyszło z ust 
Bożych. Nasz Pan mówi: „Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który 
mnie posłał…“ (Jan 4, 34).

Wtedy nie wiedziałem, co Pan przepowiedział już przez proroka Amosa: 
„Oto idą dni – mówi Wszechmogący Pan – że ześlę głód na ziemię, nie 
głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana“ (Amos 8, 11).

Szczególnie godne uwagi jest to, że brat Branham powiedział mi: 
„Bóg ześle głód słuchania Jego Słowa, a pokarmem, który masz zgromadzić, 
jest obiecane słowo na ten czas“. Potem nastąpiły słowa: „Poczekaj z 
rozdzielaniem, aż otrzymasz resztę pokarmu“.

Krótko przed wołaniem do oblubienicy „Oto oblubieniec, wyjdźcie 
na spotkanie“ (Mat. 25) znajdujemy następujące słowa Pisma: „Kto jest 
więc tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią 
swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?“ (Mat. 24, 45).

Wierzymy każdemu Słowu, czy jest napisane u proroka Malachiasza, w 
ewangelii Mateusza, czy gdziekolwiek indziej w Biblii i dzięki Bożej łasce 
jesteśmy w stanie umieścić je na przeznaczonym mu miejscu w planie 
zbawienia. Bóg miał w każdym czasie mężów, którym dał zlecenie o 
znaczeniu zbawienno-historycznym: miał Noego, Abrahama itd. Mojżesz 
został posłany (2. Mojż. 3), Izajasz został posłany (rozdz. 6), Jeremiasz 
został posłany (rozdz. 1). Jan Chrzciciel był mężem posłanym przez Boga. 
Paweł został posłany (Dz. Ap. 22, 21). Także apostołowie zostali posłani 
(Mat. 10; Łuk. 9). Każdemu mężowi Bożemu Duch Boży dokładnie 
objawił, jakie miejsca Biblii dotyczą jego i jego służby. U Malachiasza 
mówi Pan: „Oto Ja poślę wam proroka Eliasza…“, a gdy Jan Chrzciciel 
już zakończył swoją służbę, nastąpiła zapowiedź: „Eliasz przyjdzie i 
wszystko odnowi“ (Mat. 17, 11).Nasz Pan powiedział: „Jak Ojciec mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam“ (Jan 20, 21). I Pan mówi: „Kto przyjmuje 



Najsilniejsze zmierzone trzęsienia ziemi 

Według danych USGS. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczą siły w skali Richtera. Uwaga: Różne skale pomiaru trzęsienia ziemi nie są bezpośrednio porównywalne! 

Lp. Nazwa Miejsce Data Siła Uwagi 

1. 
Trzęsienie ziemi w 
Valdivii Chile 

22 
maja 
1960 

9,5 1655 ofiar śmiertelnych 

2. 
Trzęsienie 
wielkopiątkowe Alaska 

27 
marca 
1964 

9,2 Fala tsunami o najwyższej wysokości około 67 metrów 

3. 
Trzęsienie ziemi na 
Oceanie Indyjskim w pobliżu Sumatry 

26 
grudnia 
2004 

9,1 
Wskutek trzęsienia ziemi i następującej po nim fali tsunami zginęło około 230.000 ludzi,  
ponad 1,7 miliona mieszkańców terenów przybrzeżnych wokół Oceanu Indyjskiego straciło dach 
nad głową. 

4. 
Trzęsienie ziemi w 
regionie Tōhoku 2011 

na wschód od 
Honsiu, Japonia 

11 
marca 
2011 

9,0 Poważne uszkodzenia reaktorów elektrowni jądrowych Fukushima-Daiichi, Fukushima-Daini, 
Onagawa i Tōkai wywołane przez następującą po trzęsieniu ziemi falę tsunami. 

5. 
Trzęsienie ziemi na 
Kamczatce Kamczatka, Rosja 

4 
listopada 

1952 
9,0  

6. 
Trzęsienie ziemi w 
regionie Maule Chile 

27 
lutego 
2010 

8,8 342 ofiary śmiertelne 

7. 
Trzęsienie ziemi u 
wybrzeży Ekwadoru wybrzeże Ekwadoru 

31 
stycznia 

1906 
8,8  

8. 
Trzęsienie ziemi u 
wybrzeży Wysp 
Szczurzych 

Wyspy Szczurze, 
Alaska 

4 
lutego 
1965 

8,7  

9. 
Trzęsienie ziemi na 
Sumatrze 

w pobliżu 
zachodniego 
wybrzeża Sumatry 

28 
marca 
2005 

8,6 Ponad 1000 ofiar śmiertelnych 

10. 
Trzęsienie ziemi w 
Asam 

pogranicze indyjsko-
chińskie 

15 
sierpnia 

1950 
8,6  

 



tego, kogo poślę, mnie przyjmuje“ (Jan 13, 20).
Teraz chodzi o to, byśmy wierzyli tylko tak, jak mówi Pismo. Dotyczy 

to szczególnie ostatniego okresu historii zbawienia dla zboru. Teraz, kiedy 
koniec jest w zasięgu ręki, a powtórne przyjście Jezusa Chrystusa naprawdę 
tuż u drzwi, musimy sprawdzać każdą naukę na podstawie Pisma Świętego 
jak wówczas wierzący w Berei (Dz. Ap. 17, 11). Wewnątrz poselstwa 
rozprzestrzeniono przecież wiele interpretacji, które nie mają biblijnego 
podłoża, ale zwłaszcza jedno sfałszowanie jest brzemienne w skutki, jest 
zgubne: mianowicie to, co robi się ze słowami, które wypowiedział Pan z 
nadnaturalnego światła do brata Branhama 11 czerwca 1933.

Brat Branham dokładnie powtarza te słowa w swoim świadectwie z 
10 lutego 1960 w San Juan, Portoryko: „Jak Jan Chrzciciel został posłany 
przed pierwszym przyjściem Chrystusa, tak dane ci poselstwo poprzedzi 
drugie przyjście Chrystusa“. Potem podkreśla to jeszcze w zdaniu: „To nie 
ja mam poprzedzać, poprzedzać będzie poselstwo“.

W tak zwanych kręgach poselstwa na całym świecie jest przekazywana 
jednak wersja amerykańska: „Jak Jan Chrzciciel został posłany przed 
pierwszym przyjściem Pana, tak ty zostałeś posłany przed Jego drugim 
przyjściem“. Brakuje tutaj słowa poselstwo, a to właśnie ono ma, jak 
postanowił sam Bóg, poprzedzać drugie przyjście Chrystusa.

Kto ma więc rację? Pan, który przemówił z tego samego światła co do 
Pawła, i brat Branham, który co do słowa odtworzył to, co zostało do niego 
skierowane, czy ci, którzy odważyli się na takie sfałszowanie? Z Pana i 
brata Branhama robi się kłamców, a również tego, który zgodnie z Bożym 
zleceniem niesie poselstwo na cały świat. Na wieki pozostanie tak, że brat 
Branham był obiecanym prorokiem, że przyniósł boskie poselstwo, dzięki 
któremu zostały objawione wszystkie tajemnice od 1. Mojż. 1 po Obj. 22 
i które jest teraz zwiastowane wszystkim ludom – poselstwo wywołania, 
odłączenia, przygotowania i przywrócenia.

Na konferencji w Anglii 20 lutego 2011 pewien brat powiedział: 
„Bracie Frank, wielokrotnie słyszeliśmy, jak mówisz, że bez służby brata 
Branhama nie miałbyś żadnego poselstwa. Mówimy dzisiaj, że bez twojej 
służby też nie mielibyśmy żadnego poselstwa“.

Źle rozumiane i fałszywie interpretowane jest nawet najpotężniejsze 
wydarzenie w łączności z objawieniem siedmiu pieczęci. 28 lutego 
1963 brat Branham znajdował się na Górze Zachodzącego Słońca w 
Arizonie, gdzie słyszał siedem potężnych grzmotów i gdzie zostało mu 
powiedziane, że ma wrócić do Jeffersonville, ponieważ nastąpi otwarcie 



siedmiu pieczęci. Brat Branham wielokrotnie powoływał się na tych 
siedem grzmotów, także kiedy mówił o wierze zachwycenia. One rozległy 
się przecież z powodu i w łączności z otwarciem siedmiu pieczęci. Przy 
otwarciu siedmiu pieczęci chodzi o największe zbawienno-historyczne 
wydarzenie w naszym czasie! I w siedmiu pieczęciach zostało objawione 
wszystko, co kiedykolwiek musimy wiedzieć. W nich zakotwiczona jest 
nawet wiara w zachwycenie. Objawienie jest zakończone. Niczego nie 
wolno dodawać. Bóg o niczym nie zapomniał. Jednak siedem głosów 
grzmotów z Obj. 10 nie rozlega się w łączności ze zborem, lecz z Izraelem, 
kiedy Pan zstąpi jako Anioł Przymierza. Ale także na ten temat pisaliśmy 
niejeden raz i przedstawialiśmy to przekonywująco w zgodności z Pismem 
Świętym i tym, czego nauczał brat Branham.

Wciąż jeszcze niosę razem ze wszystkimi Bożymi sługami to święte, 
boskie poselstwo do wszystkich krajów ziemi. Zostało nam powierzone 
Jego święte, objawione Słowo. Po dziś dzień nie przyjąłem ani jednej 
interpretacji i nigdy tego nie zrobię, ponieważ nie mogę znieść interpretacji 
i fałszowania – to kłamstwa i pochodzą od szatana, który zwiódł Ewę w 
ogrodzie Eden. Pan powołał mnie, bym zwiastował Jego Słowo i rozdzielał 
duchowy pokarm i będę to robił, dopóki Bóg będzie mi dawał siłę do 
tego. Brat Branham powiedział: „Wielu dziękuje Panu za to, co zrobił, 
wypatruje tego, co zrobi, a mija się z tym, co czyni obecnie“. Ze względu 
na wywołanie, odłączenie i przygotowanie zboru oblubienicy chodzi o 
całkowite przywrócenie, o to, co Bóg naprawdę obiecał w Swoim Słowie. 
Rozpoznajcie dzień i poselstwo! Błogosławione oczy, które widzą, uszy, 
które słyszą, i serca, które z wiarą przyjmują.

My, którzy przyjęliśmy poselstwo czasu końca, rozpoznajemy znaki 
czasu. Odczuwalny jest duchowy głód i każdego miesiąca dożywamy, 
jak zgromadza się tutaj w Centrum Misyjnym między 900 a 1000 ludzi z 
całej Europy i innych krajów. W 88 krajach na wszystkich kontynentach 
podłącza się do 800 osób, robią to nawet całe zbory. Przez internet 
mają udział w zwiastowaniu objawionego Słowa. Audycje są nadawane 
w 12 językach. Ponadto wysyłamy co miesiąc około 5000 płyt DVD z 
pierwszych weekendów. Co za czas, co za dzień łaski! Oczekujemy, że to, 
co Bóg obiecał, wypełni się w naszym czasie, w najbliższej przyszłości. 
Kto jest z Boga, respektuje posłańca, rozpoznaje poselstwo i ma udział 
w tym, co Bóg obecnie czyni. Bóg ukazuje nam Swoje drogi, ponieważ 
znaleźliśmy łaskę u Niego. On jest wierny i dokończy Swoje dzieło ze 
wszystkimi Swoimi synami i córkami na wspaniały dzień powtórnego 



przyjścia naszego umiłowanego Pana. Zbawiciel będzie miał doskonały 
zbór bez zmaz i zmarszczek (Ef. 5, 27), ponieważ Jego oblubienica 
przygotowała się (Obj. 19, 7). Alleluja, amen!

Każdego miesiąca można by pisać sprawozdanie z pracy misyjnej. 
Nie posłaniec, ale poselstwo, Słowo wykonuje we wszystkich, którzy 
je przyjmują, to, po co zostało posłane. To sam wierny Pan daje siewcy 
ziarno, a jedzącemu chleb (Iz. 55, 10-11).

Serdecznie dziękuję za Wasze modlitwy i za wspomaganie dzieła 
misyjnego. Wasza zapłata będzie wielka. Amen.

Działający z polecenia Bożego

Zgromadzenie 2 kwietnia 2011 w Centrum Misyjnym w Krefeldzie



Kazania brata Branhama są bezpłatnie do dyspozycji wszystkich i 
są systematycznie dodrukowywane i wysyłane. Czy płyty DVD, CD, 
czy książki, kasety, czy broszury – wszystko jest wysyłane na całyświat 
bezpłatnie we wszystkich językach. We wszystkich tych latach ani razu 
nie wspomnialem o pieniądzach. Wierny Pan zatroszczył się o wszystko: 
o tłumaczenia w 12 językach, o techniczne możliwości bycia słyszanym i 
widzianym na całym świecie, o śpiew i orkiestrę, o drukarnię, o możliwości 
nocowania w pierwsze weekendy – o wszystkim Bóg pomyślał.

Zdjęcie z naszej wysyłki



Tak nas można osiągnąć: 

Missions-Zentrum
Postfach 100707
D-47707 Krefeld

Telefon: 0049/2151/545151
Fax: 0049/2151/951293

E-mail: volksmission@gmx. de lub
E.Frank@freie-volksmission.de

Strona internetowa:
http://www.freie-volksmission.de

Powielanie i kopiowanie tylko za zgodą wydawcy.
Wydawca: Ewald Frank, misjonarz, Postfach 100707, D-47707 Krefeld
Wysyłki dokonuje się bezpłatnie oraz na zasadzie wolnych datków.




