
 

NAMASZCZENI ŚWIADKOWIE 
  

Ambasadorzy Zastępujący Chrystusa 

 

SPROWADZANIE NIEBA W DÓŁ 

 
Szczera i Otwarta Dyskusja 

 

31 Października 2013 

 

Seria „Bringing Heaven Down” jest bardzo ważna. W jakiś sposób musimy doprowadzić do tego, aby nasi bracia 

dostrzegli, jak moc wiary zmienia świat. W jakiś sposób musimy ożywić naszych braci do podjęcia aktywnej roli, jako 

ambasadorów zastępujących Chrystusa, czyniąc tak jak on to czynił i kontynuować jego dzieło. Jeśli jego naśladowcy  

zawiodą, jego praca pójdzie na marne.  

 

    Jezus przyniósł ducha oraz niebiańskie dary dla ludzkości i poprosił tych, którzy go kochają, aby zanieśli jego 

wiadomość do krańców ziemi. Już prawie 2000 lat człowiek rozprzestrzenia wiadomość o Jezusie, lecz nie wiadomość 

Jezusa - tej, której sam Jezus nauczał. Jego przesłaniem nie było to, że umarł i zmartwychwstał. Jego przesłaniem było 

to, że mieszkał na ziemi, jako Syn Boży, który przygotował miejsce w niebie, dla każdego, kto w niego wierzy. Przynosząc 

niebo w dół, niebiańską nadzieje stawia w zasięgu wszystkich ludzi, a tym samym powoduje reakcję łańcuchową miłości i 

pokoju w wyniku duchowego braterstwa człowieka - braterstwa Jezusa na całym świecie - bez względu na to, gdzie na tej 

pięknej planecie się znajdujemy.  

 

    Podczas tworzenia tej serii, bierzemy pod uwagę odpowiedzi przesłane przez naszych czytelników, po to, aby 

dowiedzieć się jak te informacje są odbierane i wiedzieć, w razie, czego, co należałoby wyjaśnić lub lepiej wyłożyć. 

Postanowiliśmy napisać, w co wierzymy, iż jest potrzebne, a po tym jak postawione są pytania, możemy opisać, co 

prawdopodobnie autor pytań miał na myśli. Artykuły: „Training Our Perceptive Powers”, i „A Ministry of Glad Tidings”, 

powstały, jako odpowiedzi na pytania naszych gości. Z tym artykułem jest tak samo. Gość, który zadawał pytania 

powstałe w poprzednim artykule, wysłał kolejnego maila:  

 

Witam ponownie:) Czytałem twoje odpowiedzi na moje pytanie... Z wieloma rzeczami się zgadzam, ale nie ze 

wszystkimi, po pierwsze: dużo twoich czytelników jest naprawdę blisko odkrycia w sobie tego, że mają nadzieję 

niebiańską i słusznie, Amen! Odmawianie możliwości brania udziału(spożywania) w Pamiątce, było taaaak złe! 

Rozdarte serce prowadzi do złych czynów. To było zaprzeczeniem Jezusa, naprawdę... Co, jak co: [Świadkowie 

Jehowy] byli winni!! Mieli też sporo racji: święta pogańskie... Ciało Kierownicze nie Bóg, oprócz tego małego 

szczegółu łączącego ich z [ONZ] przez około 10 lat. Duża wpadka! W niektórych rzeczach mieli rację ... Ale ty nie 

możesz zaprzeć się Jezusa i twierdzić, że siedem / osiem osób posiada informację od Boga! Ci starsi znaleźli 

Prawdę i teraz są tak szczęśliwi jak małżeństwo podczas miesiąca miodowego... Czułem się tak samo, ale potem 

człowiek musi szukać i kopać głęboko, aby uzyskać więcej prawdy... Czy odrzucasz księgę Objawienia? 

Oczywiście Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni... Biblia nie mówi, w jaki sposób się to stanie... 

Odwiedź Irak, Iran, Izrael czy Syrię i zapytaj chrześcijan tam żyjących czy z niecierpliwością czekają na powrót 

Jezusa? Są tam mordowani.... Są tam znienawidzeni, muszą uciekać, aby ratować swoje życie... Jezus 

powiedział, że kto pójdzie za Nim, będzie miał matkę/ojca/brata/siostrę przeciwko sobie! I ma!!!! To nie jest gr a, w 

której jeśli "grasz miło w piaskownicy to ja też będę"!! Oh, lepiej uwierz, że Szatan ma moc... I jest on wściekły!! 

To jest WOJNA o każdego wyznawcę Chrystusa, a pomniejszanie rangi tej sytuacji jest czymś ZŁYM... Bóg 

powiedział, że jeśli owe dni nie  zostałyby skrócone, żadne ciało nie zostałoby wybawione... Chrześcijanie są 

istotami, które są wystawione na pierwszą linie frontu w tej wojnie... Jezus będąc na ziemi mówił o tym!!! Nie 

popadajcie w przygnębienie tylko mówię wam abyście wyciągnęli głowę z piasku... Mów prawdę, nie bajki, 

przepraszam, jeśli wydaje się szorstki.. Będąc [Świadkami Jehowy] tak długo mieliśmy wmawiane o zagładzie i 

"beznadziejności". Rozumiem, zgadzam się!!!Ale prawdą jest to, co powinno być mówione..... I ty o tym mówisz, 

ale pomijasz niektóre wersety biblijne.  

 



    Po przez słowa autora, możemy wyczuć frustrację i rozdrażnienie. Kiedy słyszymy o tym, co dzieje się na świecie 

wobec chrześcijan, to jest to rzeczywiście bardzo bolesne. To byłoby nieludzkie, aby nie czuć niepokoju lub nie modlić się 

o nadejście ulgi. W tej kwestii jesteśmy zgodni. Jednak autor sugeruje, abyśmy "wyciągnęli głowy z piasku i zaczę li 

mówić prawdę, a nie bajki." Wierzymy, że do tej pory mówimy prawdę, ale być może nie wystarczająco szczerze.   

 

    Domniemany Miesiąc Miodowy Synów Bożych 

 

    Autor napisał: Dużo twoich czytelników jest naprawdę blisko odkrycia w sobie tego, że mają nadzieję 

niebiańską i słusznie, Amen! Odmawianie możliwości brania udziału(spożywania) w Pamiątce, było taaaak złe ! 

Rozdarte serce prowadzi do złych czynów... To było zaprzeczenie Jezusa, naprawdę... Co, jak co: [Świadkowie 

Jehowy] byli winni!!  Ci starsi znaleźli Prawdę i teraz są tak szczęśliwi jak małżeństwo podczas miesiąca 

miodowego... Czułem się tak samo, ale potem człowiek musi szukać i kopać głęboko, aby uzyskać więcej 

prawdy. 

 

    Miej na uwadze, że wielu starszych i nadzorców podróżujących, którzy ustąpili, byli uczestnikami przed tym jak 

usłyszeli proste i otwarte nauki. To, co się stało: otworzyły im się ich oczy na fakt, że wszyscy ich bracia w zborach są 

także synami Bożymi z niebiańską nadzieją. Ci ludzie spędzili lata nauczając fałszywej nadziei "życia wiecznego na 

ziemi", czując, że myśleli, iż nauczają prawdy. W zły sposób żarliwie głosili i nauczali o przyszłym losie człowieka.  Do 

tego stopnia, że otrzymywali rozporządzenia i stosowali się do dyrektyw ludzi. Oczywiście sprostowali swoje podejście i 

są bardzo wdzięczni za miłosierdzie okazane im przez Ojca.  

 

    Osoby, które słyszą proste i otwarte nauki, same siebie prowadzą, jako dojrzałych mężczyzn i kobiety, które szczerze 

wierzą w rzeczywistość Ojca i Chrystusa Jezusa. Służba Bogu jest sposobem na życie dla większości z nich, już od 

dziesięcioleci. Oni nie są na "miesiącu miodowym" bardziej niż bracia i siostry z pierwszego wieku byli na "miesiąc 

miodowym" po usłyszeniu jasnego nauczania od Jezusa. Podejrzewamy, że ten, kto czyta komentarze w mailu może być 

nieco urażony. Analogia jest taka, że nie poślubił pięknej kobiety, tylko dowiedział się, ż e ma złą osobowość i szybko się 

nią znudził. Oznacza to, że być może autor email-a jeszcze nie zrozumiał, wspaniałego i ogromnego daru synostwa.   

 

    Osoby z "uchem, do słuchania, co mówi Duch" zmieniły się na zawsze. Ta nie jest dla nich gra. Zmiany, które 

słyszymy to nie tylko coś przelotnego. Synostwo z  Ojcem jest sposobem na życie. Lepszą analogią byłoby powiedzenie, 

iż są oni w "zalotach", etapie, w którym czekają na "konsumpcje", gdy otrzymają nagrodę niebiańską. I wiedzą, że ich 

nagroda jest wierna i prawdziwa. Nie ma żadnych ukrytych niespodzianek, które mogą spowodować, aby "kupujący" 

doświadczył wyrzutów sumienia!   

                                         

    Z drugiej strony, wydaje się, że autor, doświadczył "miesiąca miodowego". Jeśli przeszukiwanie Pisma tłumi jego 

nadzieję, to nie zrozumienie tego, co czyta. Lekceważy on proste i otwarte nauki na rzecz ludzkich doktryn i wymyślonych 

przez człowieka proroczych interpretacji. Jest zrozumiałe, że może się zmęczyć, gdy przebija przez niego tęsknota za 

ziemską nagrodą. Jeśli będzie wstanie po prostu rozpoznać różnicę między prostymi i otwartymi naukami a proroczymi 

interpretacjami, wierzymy, że jego radość będzie bardziej trwała. Ci, których nadzieja jest w królestwie niebios, są 

"odnawiani dzień po dniu".   

 

"Dlatego nie dajemy za wygraną, a nawet jeśli człowiek, którym jesteśmy na zewnątrz, 

niszczeje, to człowiek, którym jesteśmy wewnątrz, odnawia się dzień po dniu.  Bo 

chociaż ucisk jest chwilowy i lekki, sprawia dla nas chwałę,  która nabiera coraz większej 

wagi i jest wieczna; a my mamy oczy zwrócone nie na to, co widoczne, lecz na to, co 

niewidoczne. To bowiem, co widoczne, jest tymczasowe, ale to, co niewidoczne, jest 

wieczne."- 2 Koryntian 4:16-18 

                      

    Katastrofy na Świecie 

             

    Autor napisał: Oczywiście Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni... Biblia nie mówi, w jaki sposób 

się to stanie... Odwiedź Irak, Iran, Izrael czy Syrię i zapytaj chrześcijan tam żyjących czy z niecierpl iwością 

czekają na powrót Jezusa? Są tam mordowani.... Są tam znienawidzeni, muszą uciekać aby ratować swoje 

życie... Jezus powiedział, że kto pójdzie za Nim, będzie miał matkę/ojca/brata/siostrę przeciwko sobie! I ma!! To 

nie jest gra, w której jeśli "grasz miło w piaskownicy to ja też będę"!! Oh, lepiej uwierz, że Szatan ma moc... I jest 

on wściekły!! To jest WOJNA o wykupienia wyznawców Chrystusa, a  pomniejszać rangę tej sytuacji jest czymś 

ZŁYM... Bóg powiedział, że jeśli owe dni nie zostałyby skrócone, żadne ciało nie zostałoby wybawione... 



Chrześcijanie są istotami, które są wystawione na pierwszą linie frontu w tej wojnie... Jezus będąc na ziemi 

mówił o tym!!!  

 

    Jesteśmy w pełni świadomi prześladowań chrześcijan, cierpiących na całym świecie. Ale autor listu przedstawia te 

wydarzenia, tak jakby były one unikalne dla naszego pokolenia. Jak wspomniano, Chrystus powiedział 2000 lat temu, że 

takie rzeczy będą miały miejsce na tych osobach, które opowiadają się po stronie Chrystusa w obliczu ignoranckich i 

samolubnych ludzi i władz. A jego słowa okazały się prawdą i nadal okazują się prawdą aż do dnia dzisiejszego.  

 

    Nie należy jednak zapominać, że więcej chrześcijan zostało zamordowanych, nadziany, ukrzyżowany, spalony na 

stosie, i rzucony na pożarcie lwom na początku ery chrześcijańskiej, niż dzisiaj prześladowanych. Nie należy zapominać, 

że więcej chrześcijan poddano inkwizycji, pobicia, podpaleń, ścięcie i tortur podczas tak zwanej "Dark Ages" niż l iczba 

dzisiaj prześladowanych. Te ostatnie zbrodnie zostały wszczęte i wykonywane przez innych chrześcijan!!! Tęsknili za 

"końcem", jednak nie przyszedł, aby zapisać tych wiernych naśladowców.  

 

    I niech w nas nie wzbiera egoistyczne spojrzenie na te sprawy. Chrześcijanie nie są jedynymi, którzy byli i nadal są 

prześladowani z powodu nietolerancji religijnej. Historia ukazuje, że buddyści, hinduiści, żydzi, muzułmanie i różne religie 

plemienne zostały zaatakowane, uciśnione jak również stłumione. I, oczywiście, musimy pamiętać o strasznym 

Holocaust-cie.  

 

    Więc dlaczego sądzisz, że nasze pokolenie jest bardziej preferowane przez Boga, niż wszystkie poprzednie? 

Dlaczego Bóg miałby położyć kres teraz, kiedy nie przyniósł kresu w znacznie bardziej nis zczycielskich okolicznościach? 

Z pewnością, jeśli to było zamiarem lub celem Boga, aby zapobiec nieuczciwych cierpień chrześcijan, 'koniec' powinien 

przyjść jeszcze zanim wysechłby atrament w księdze Objawienia.           

                                     

    W ogóle nie sugerujemy, iż Boga nie obchodzi lub że nie zamierza zakończyć cierpień ludzi. Mówimy, całkiem 

otwarcie, że jest to coś więcej niż historia z "bajkowym" zakończeniem z rycerzem na białym koniu, który jedzie nam na 

ratunek. Aby zobaczyć zdjęcie w powiększeniu, musimy cofnąć się i realistycznie spojrzeć na historię człowieka. Nie 

możemy już dłużej pozwolić sobie na sentymentalizm charakteryzujący dz ieci. Musimy patrzeć oczami dojrzałych 

duchowych ludzi, którzy naprawdę chcą wiedzieć, co się dzieje. Musimy zadać inteligentne pytanie,  dlaczego znaleźliśmy 

się w takiej sytuacji? Co się dzieje? Czy jest nadzieja na jakąś ulgę? I kiedy ona nadejdzie? Odpowiedzi na wszystkie te 

pytania można znaleźć na kartach Biblii. Ale nie możemy znaleźć tych odpowiedzi przez wybieranie z niej i wyciąganie 

specjalnych znaków. Przecież, dostrzeżemy więcej lasu, koncertując się na drzewach. Biblia opowiada nam jedną wielką 

historię z różnych punktów widzenia. Tak właśnie jest, gdy księga Objawienia jest pojmowana, jako całość.  

 

Księga Objawienia 

 

    Autor emaila zapytał: Czy odrzucasz księgę  Objawienia? Wręcz przeciwnie. Nie odrzucamy lub lekceważymy 

księgi Objawienia. Odrzucamy różne interpretacje, które sugerują lub dają do zrozumienia, że albo Jezus albo Ojciec jest 

krwiożerczy i szuka strasznego końca dla swojego własnego stworzenia.  

 

    Szanujemy Apokalipsę i, w dużym stopniu, rozumiemy ją. Wierzymy, że jak człowiek dochodzi do lepszego poznania 

Boga i Jezusa i ich celów dla człowieka, sens Objawienia rozwinie się dla nas wszystkich. Niektórzy pojęli już jej sens. Z 

naszej strony, jesteśmy zadowoleni, że umożliwiamy tej sprawie rozwijać się naturalnie i stopniowo. Tak jak to było i 

nadal jest. Duch Prawdy nie jest bezsilny. Jak stwierdził, "w prowadzi w nas całą prawdę". (Jana 16:13) Jesteśmy pewni, 

że nie ma lepszego sposobu, aby zrozumieć proroctwo niż przez osobiste objawienie poprzez Ducha.   

 

    Chrześcijaństwu, jako całości, nie udało się zrozumieć wizji Apokalipsy z tego samego powodu, z którego, Żydzi nie 

uznali Jezusa, jako nadchodzącego zbawiciela. Ponieważ ich umysły zostały oślepione przez wadliwe interpretacje ich 

uczonych w Piśmie, którzy nieświadomie promują błąd, wszczęty i podsycany przez przeciwnika - interpretacje, które są 

niejasne i negują prawdę, piękno, dobro i chwałę Ojca i Jego Chrystusa.   

 

    Powiedzieliśmy, że wierzymy, iż można być pouczonym, aby otrzymać lepsze zrozumienie z Księgi Objawienia, jeśli 

ktoś rozumie historyczny rozwój w sprawach dotyczących zbawienia człowieka. Być może, krótki przegląd historii 

religijnej człowieka, po ścieżce prowadzącej do Chrystusa, otwiera serca i umysły do prawdziwego przesłania księgi 

Objawienia. W następnym artykule, zaczniemy tę otwartą i szczerą dyskusję.  

 

Wniosek 



 

    W międzyczasie, proszę zrozumieć, że życie to poważna sprawa. Nie jesteśmy Bożymi zwierzęta, które mają żyć, 

rozpieszczonym życiem. Jesteśmy synami Bożymi, szkolonymi dla wielkiej i wiecznej kariery! 

 

"Tenże duch świadczy wespół z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli 

więc jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami wprawdzie Bożymi, lecz 

współdziedzicami z Chrystusem, jeśli tylko razem z nim cierpimy, aby też razem zostać 

otoczeni chwałą." -. Rzymian 8:16-17 

 

    Kilka niespokojnych lat, które spędzany na ziemi na początku naszej kariery to kropla w morzu, w porównaniu do 

chwały i wiecznej przyszłości, którą mamy przed sobą. Nigdy nie zapominaj, że pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy. 

Nasze ziemskie życie jest naszym pierwszym krokiem, ale jeśli uda nam się otworzyć oczy i spojrzeć w przyszłość - 

"patrzeć w górę" (Kolosan 3:2) - możemy być wzmocnieni, aby wytrzymać cokolwiek by, na nas przyszło.  Z takim 

nastawieniem żyli Chrześcijanie w pierwszym wieku. I dzisiaj podobnie. Jak wielu powie Ci, że mają środki i możliwości, 

aby znieść prześladowania, które na nich spadają? A jednak je znoszą.  

 

    Naprawdę, droga, na której mamy do czynienia z tymi wszystkimi ziemskimi problemami, ma znaczący wpływ na to, 

jak szybko rozwijamy się w naszym życiu. Są to czasy, w których możemy uczyć się doskonalenia owoców ducha - 

"miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" (Ga 5,22 -23) - oraz 

dowiedzieć się, że Bóg jest naszym Ojciec, że jesteśmy rodziną i że możemy pokonać wszelkie przeszkody, przez wiarę 

w Chrystusa.  

 

"Umiem być skromnie zaopatrzony, umiem też mieć obfitość. We wszystkim oraz we 

wszelkich warunkach poznałem tajemnicę i tego, jak być nasyconym, i tego, jak 

głodować; jak mieć obfitość i jak cierpieć nędzę. Do wszystkiego mam siłę dzięki temu , 

który mi udziela mocy." -. Filipian 4:12-13 

 

    Tak, diabeł jest prawdziwy, ale jak powiedzieliśmy w poprzednim artykule, jest bezsilny. Jedyną mocą, którą posiada, 

jest ta, którą można mu dać, przez obrócenie się plecami do boskiej woli Ojca. Realnym zagrożeniem nie jest 

bezpośrednio Szatan, ale działa pośrednio przez tych, którzy zdecydują się zamanifestować Jego "ducha". Możemy 

pokonać diabła w taki sam sposób jak zwyciężył go Jezus - poprzez naszą wiarę w naszego Ojca i jego "wieczny" cel. 

Możemy określić, że nie będzie współdziałać w planie Diabła w nastawianiu brata przeciwko drugiemu bratu. I możemy 

pracować, aby obudzić innych do ich prawdziwej relacji z Bogiem i resztą ludzkości.   

 

    Możemy pokazać prawdziwą braterską miłość i współczucie uświadamiając wszystkim ludziom, co naprawdę się 

dzieje.  W wielu przypadkach możemy pozyskać nawet naszych prześladowców, jak i naszych braci, tak jak welony są 

usuwane z ich oczu tak "chwalebna dobra nowina o Chrystusie może prześwitywać. (2 Koryntian 4:3-6) W ten sposób, ' 

sprowadzamy niebo w dół', tak, że same prawdziwe dobre wieści przyniosą kres cierpieniu. Będzie to realizowane "nie 

przez siły militarnej, ale przez ducha Bożego." (Zachariasz 4:6) 

 

    Dla człowieka, jest to długi i powolny sposób na zwycięstwo. Ale jest to pewna droga do sukcesu. Bóg dokonał i nadal 

to robi, Jego częścią. Tak jest, Chrystus Jezus, wraz z naszą niebiańska rodziną. W całej historii, Najwyższy obalał rządy, 

które stały na drodze do postępu społecznego i duchowego człowieka, i Najwyższy nadal będzie to robić. (Daniel 4:17)  

 

    Powstania, które widzimy dzisiaj zakończą się lepszymi warunkami dla ludzi, którzy cierpią pod tymi organami. Wiele 

z ich wysiłków będzie realizowanych dopiero dla przyszłych pokoleń. Dla wielu z nich, jeśli nie dla większości, cena jest 

tego warta, ponieważ dzięki ich odwadze, będą oni mogli uzyskać bezpieczeństwo i ochronę dla przyszłych pokoleń - 

dzieci, wnuków, prawnuków, itd. Podobnie jak Paweł, uznają udrękę, jako "chwilowe i przemijające" w porównaniu z 

chwałą, która ma się w nich objawić. Teraz, oni wraz z nami, muszą wykonać swoją część i odważnie wybrać pewną 

drogę do Boga i czynić wolę Bożą ze wszystkich swoich sił.  

 

    Nie wolno nam zapominać, że podczas tych wszystkich ucisków, nasz Ojciec nie pozostawia nas samych. Duch Boży 

mieszka w nas. (1 Koryntian 3:16, 1 Koryntian 6:19), Duch Prawdy przewodzi nam i nas wzmacnia. (Jana 14:15-17; 

Jana 16:13) I wielu może zaświadczyć, że nasza niebiańska rodzina aniołów, serafinów, cherubów i innych 

nieobjawionych boskich istot wspiera nas w cudowny sposób.  Nie jesteśmy sami w tej walce.  

 



    Dlatego róbmy wszystko, co możemy, aby zwyciężyć w walce o naszą wiarę i pomagać innym, aby czynili to samo. 

Zwycięstwo leży w sprowadzeniu tu "nieba", a nie zniszczenia. Ojciec to wie i objawił to ludzkości, przez służbę Jezusa z 

Nazaretu. Nie wojna, lecz miłość jest zwycięzcą i zbawcą naszego świata.   

 

"Miłość jest wielkodusznie cierpliwa i życzliwa. Miłość nie jest zazdrosna, nie przechwala 

się, nie nadyma się, nie zachowuje się nieprzyzwoicie, nie szuka własnych korzyści, nie 

daje się rozdrażnić. Nie prowadzi rachunku krzywdy. Nie raduje się z nieprawości, ale się 

współraduje z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, na wszystko ma nadzieję, 

wszystko przetrzymuje. Miłość nigdy nie zawodzi" - 1 List do Koryntian 13:4-8 

 

    Nie bądźmy jak ci, co "zachowują formę zbożnego oddania, ale sprzeniewierzają się jego mocy" (2 Tymoteusza 3:5) 

Musimy rozwijać wiarę w moc miłości, aby zmienić nasz świat.  

 

    To, co może nas wzmocnić w tym zakresie, to uzyskanie realnego zrozumienia togo, co się dzieje. Do tego momentu 

- z różnych powodów - wahamy się wypowiedzieć otwarcie o znaczeniu Księgi Objawienia. Ale teraz uważamy, że 

nadszedł czas, aby dać tą możliwość naszym braciom. Otworzyć ich oczy na większy obraz, tak, aby Duch Prawdy mógł 

"wprowadzić ich do całej prawdy". Zrobimy to w następnym artykule, " Bringing Heaven Down – An Historic Overview", w 

duchu otwartości i szczerości, a także śmiało i rewolucyjnie.   

 

    Do tego czasu, jak zawsze, czekamy na wasze komentarze.  

 

 

"Elaia Luchnia" 
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