
"Pami ętajcie na wodzów waszych, którzy 
wam g łosili S łowo Bo że, a rozpatruj ąc 
koniec ich życia, na śladujcie wiar ę ich."
Hebr. 13:7 



Bert Hamilton Clendennen
1922 - 2009

Pastor B.H. Clendennen
urodził si ę w 1922 roku, 

4 listopada 1956 roku zało żył
Kościół Victory Temple w 
Beaumont w Teksasie, oraz 21 
września 1992 roku 
międzynarodow ą Szkołę
Chrystusa



Nauczanie pastora Berta Clendennena jest 
bardzo wyra źnie chrystocentryczne. 
MOTTO: Chrystus jest wszystkim, Chrystus 
jest wystarczaj ący. „Nie żyję już ja ale żyje 
we mnie Chrystus.” Brat Bert Clendennen
dużo pisał na temat Ko ścioła - jaka jest jego 
misja na ziemi i jaka jest nasza rola w 
Kościele. To bardzo istotne tematy, z 
którymi warto si ę zapoznać niezale żnie od 
przynale żności denominacyjnej czy te ż jej 
braku. 



W 1941 roku, doł ączył do US 
Marines. W czasie słu żby został
skierowany na wysp ę Pellielu na 
południowym Pacyfiku. Przez 30 
miesi ęcy żył w okopach które 
stały si ę jego domem. Z 11.000 
ludzi,  tylko 80 z nich wróciło do 
swoich dom ów, reszta została 
albo zabita lub ci ężko ranna. W 
1946 roku, opu ścił słu żbę
wojskow ą i rozpocz ął prac ę na 
platformach wiertniczych. W tym 
samym roku o żenił si ę z Janice. 



Mając 24 lata Bert nie był ateist ą, 
ale żyjąc w religijnym 
społecze ństwie nie wiedział nic o 
Bogu i nigdy nie czytał Biblii . 
Przez trzy lata staczał si ę na 
moralne dno, został alkoholikiem 
i gdy miał 27 lat w 1949 roku 
dzięki Łasce Bo żej doznał
nowego narodzenia, 



W 1967 roku, Brat Clendennen usługiwał przez pi ęć
tygodni w Tanzanii w "Kraju Buszu" na Wschodzie 
Afryki. Wiele dusz odnalazło Chrystusa. 

W kwietniu 1968 roku, Braterstwo Bert i Janice 
Clendennen powrócili do Wschodniej Afryki, 
następnie udali si ę do Iranu, aby usługiwa ć i brać
udział w przecieraniu nowych szlaków dla 
zbudowania pierwszej Szkoły Biblijnej od 1300 lat w  
tym kraju.



W latach 1968 - 1970, Braterstwo Clendennen
podró żowali po świecie usługuj ąc w Hiszpanii, Francji, 
Rzymie, Indiach, Tajlandii i Wietnamie. W południow ych 
Indiach z ponad tysi ęcy ludzi zebranych na słuchanie 
Ewangelii, setki doznały zbawienia i napełnienia Du chem 
Świętym.

W 1971 roku Clendennenowie zostali zaproszeni na mis ję
do Zairu i Kongo. Przez 21 dni Bo ża moc i świadectwo 
Ewangelii ogarn ęły tłumy, które policja oszacowała na 
65000 ludzi.



W 1980 roku, Brat Clendennen został
zaproszony aby usługiwa ć w Jugosławii, na 
Węgrzech i w Rumunii. Ka żdy Ko ściół, w 
którym usługiwał Brat Clendennen, był
wypełniony do granic jego mo żliwo ści. W 
1981 roku Brat Clendennen powrócił do 
Bułgarii i Rumunii, aby przypatrze ć się i 
upewni ć, że Duch Pana ci ągle tam działa a 
Kościoły rozwijaj ą się, pod koniec  1981 
roku Brat Clendennen powrócił z misj ą do 
Zairu w Południowej Afryce. 



Brat Clendennen zapragn ął zorganizowa ć
konferencj ę dla pastorów najpierw w Afryce a 
potem w Stanach Zjednoczonych. To 
wydarzenie na stałe zago ściło w Victory
Temple. Ka żdego roku, na takie konferencje 
przyje żdżali pastorzy z całych Stanów 
Zjednoczonych i innych krajów świata, aby 
zostać podniesionym i odnowionym przez 
Ducha Świętego.

W grudniu 1991 roku Brat Clendennen
wyra źnie odczuł, że nadszedł czas by 
pożegnać się z posad ą pastora w Victory
Temple i odda ć się całkowicie pracy misyjnej. 
Od września 1991 drzwi zostały otwarte dla 
posługi brata Clendennena w Rosji. 



Brat Clendennen zakupił i rozprowadził
trzydzie ści tysi ęcy Nowych Testamentów 
i trzydzie ści tysi ęcy ksi ążek "Słowo 
Życia". Burmistrz Kijowa prosił, aby da ć
Bibli ę każdemu studentowi w szkole. 
Jedna z najbardziej pełnych mocy stacji 
radiowych, która swym zasi ęgiem dociera 
do dziewi ęciu milionów ludzi, 
przeprowadziła z nim wywiad. 

Jego słu żba rozwijała si ę dynamicznie i 
wniosła w ko ścioły tak wielkie o żywienie, 
że Gazeta Moskiewska napisała artykuł, o 
tym , że brat Clendennen był "najbardziej 
niebezpiecznym człowiekiem w Rosji". 





W lutym, 1992 roku pastor Clendennen ponownie 
przyjechał do Rosji, aby usługiwa ć na 
ewangelizacjach i zorganizowa ć miejsce, w którym 
mógłby rozpocz ąć szkoł ę dla rosyjskich 
kaznodziejów. 21 wrze śnia 1992 roku, braterstwo 
Clendennen przeprowadzili si ę do Moskwy, aby 
przygotowa ć wszystko do otwarcia pierwszej szkoły. 
Z tej lokalnej szkoły w Moskwie zrodziła si ę
Międzynarodowa Szkoła Chrystusa Pastor Bert ma 
w tym momencie 70 lat



"Działaj ąc tam spostrzegli śmy, że nie tylko 
istniała potrzeba duchowego po żywienia, 
ale równie ż wyżywienia i dostarczenia 
środków medycznych. Poprzez kontakty w 
Stanach Zjednoczonych skierowali śmy 
kontenery wypełnione po brzegi ry żem, 
makaronami, po żywieniem dla niemowl ąt i 
środkami medycznymi, które okazały si ę
niezbędne dla dzieci i rodzin w Rosji". 



W marcu 1994 roku Pan stworzył mo żliwo ść, aby 
przetłumaczy ć materiały SOC na j ęzyk hiszpa ński. 
Pierwsza Szkoła w Peru została otwarta w Haunuco. Pot em 
Szkoła zawitała do Limy i innych miast.  Kolejnym 
miejscem był Ekwador, gdzie pierwsza Szkoła rozpocz ęła 
się w styczniu 1996 roku. Pierwsza SOC w Chile rozpocz ęła 
się w styczniu 1997 r.



Ukończono równie ż prace nad Chi ńską
wersj ą Szkoły Chrystusa, co umo żliwiło 
dotarcie do wielu miast w Chinach i Hong 
Kongu. Podr ęcznik SCh został
przetłumaczony na 35 j ęzyków, a Szkoły 
obcnie działaj ą w 120 krajach świata.

Pastor Bert odwiedził Polsk ę w 2002 i 2003 
roku oraz dwukrotnie w 2005, te wizyty 
rozpocz ęły zajęcia "Szkoły Chrystusa" w 
naszym kraju. Brat Clendennen zmarł 13 
grudnia 2009 roku.





Szkoła Chrystusa w Chinach i w Pakistanie











Szkoła Chrystusa Polkowice 2011



www.szkola-chrystusa.pl



www.radiopielgrzym.pl



pastor Bert Clendennen
jego opinie o współczesności, 
Kościele i wiecznym życiu z Bogiem 

clendennen.blogspot.com



www.schoolofchristinternational.com





PROJEKT:

Tłumaczenie na język polski 
nieznanych książek i kazań pastora 
Berta Clendennena.

Zapraszam zbory i osoby 
indywidualne do realizacji tego 
cennego przedsięwzięcia.

2012 – 2015

aolsza1963@gmail.com



Odrębna kultura
� Odrębna kultura

� Chrzest Ducha Świetego

� Oznaki duchowej dojrzałości

� Oblubienica jest już przygotowana

36 stron



Dziwne fascynacje
� Dziwne fascynacje

� Dzień Bestii

� Wielki Brat nadchodzi

32 strony



Odnowa naczy ń
� Chrześcijaństwo kiedyś i obecnie

� Sukces pierwszego kościoła

� Nowe naczynie

� Nowy początek

� Cechy odnowionego naczynia

� Naczynia chwały

� Odzyskanie realnej wiary

90 stron

w tłumaczeniu 



Czy te ko ści mog ą ożyć ?
Książka przedstawia historię narodu 
żydowskiego umarłego w roku 70 i 
ożywianego od roku 1948 Książka 
odpowiada na wiele pytań i pokazuje 
bliskość powrotu Pana.

56 stron



Clendennen – żołnierz krzy ża
BH Clendennen: choć urodził się w ubóstwie, 
a następnie weteran II wojny światowej na 
Pacyfiku, znalazł w życiu największych bitew 
się w sferze ducha. Idąc za przykładem 
swego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa 
nauczył się przezwyciężyć dzięki zwycięskiej 
modlitwie w ponad pięćdziesięciu lat służby.

Był mocno używanych przez Boga, aby 
przywrócić biblijne orędzie Pięćdziesiątnicy, 
w wyniku czego School of Christ 
International, które dotarło z Ewangelią do 
ponad 100 krajach. 
Książka ta oddaje wiele świadectw z życia 
Brata Berta Clendennena

46 stron



Uzdrowi ć niewiar ę
� Boży plan dla człowieka

� Zasada nasienia

� Wyzwania i przeszkody

� Dwa światy, duszy i Ducha

� Dlaczego musisz pościć

� Kiedy musisz pościć

40 stron



w tłumaczeniu 

Dni ko ńca
� Dni końca

� Fałszywy prorok

� Współczesne chrześcijaństwo

32 strony



Upadek cywilizacji
przetłumaczono

65 stron



Niezwyci ężony m ężczyzna
� Niezwyciężony mężczyzna

� Zasada nasienia

� Jak o sobie myśli mężczyzna 

� Dwa światy, duszy i Ducha

� Zmiłowanie się nad sobą

� Dwa Armagedony

36 stron



Jedyne lekarstwo
� Krzyż jedynym lekarstwem 

� Nagi krzyż

� Ołtarza i Krew 

36 stron



Odnowienie przesłania 
piędziesi ątnicy
przetłumaczono

216 stron



Oswobodzony Duch
� Oswobodzenie

� Prowadzeni przez Ducha

� Pełni Boga

� W Duchu i w Prawdzie

46 stron



To co posiadam
Książka to rozważania wokół polecenia 
Chrystusa który powiedział: "A idąc, głoście 
wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. 
Chorych uzdrawiajcie, umarłych 
wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, 
demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo 
dawajcie."(Mateusza 10:7-8)

38 stron



Trzy kluczowe proroctwa 
czasów ko ńca (Ezechiel 
38,39 rozdział)
�USA w świetle proroctw

�Zasiane na skale

30 stron



Rzeczy ostateczne
�Czym był Ko ściół

�Czym Ko ściół si ę stanie

�Ostateczne odnowienie

130 stron



Módlmy si ę o kontynuacj ę słu żby 
pastora Berta Clendennena , o jego 
bliskich i wsp ółpracownik ów. 
Módlmy si ę o rozw ój Szko ły 
Chrystusa w naszym kraju, i w 
innych pa ństwach g łównie w 
Chinach  i w Pakistanie.



dziękuj ę za uwag ę !
Andrzej Olszewski

aolsza1963@gmail.com


