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Dr. T.L. Osborn   1923-2013 

https://osborn.org/about/tl-osborn  

Dzieciństwo 

Wiki  https://en.wikipedia.org/wiki/T._L._Osborn  

Biografia  

 Tommy Lee Osborn urodził się 23 grudnia 1923 roku na małej rodzinnej farmie ziemniaczanej 

w Grady County w stanie Oklahoma. Był siódmym i najmłodszym synem trzynastu dzieci, 

urodzonym przez Charlesa Richarda Osborna (1883-1966) i jego żonę Marię (z domu Brown) 

(1885-1951). Jego ojciec, także siódmy syn, był niepraktycznym tradycyjnym baptystą: "To 

ma znaczyć coś", skomentował kiedyś Osborn, dodając: "Okazało się, to coś znaczy". Jego 

rodzice byli muzykami, podobnie jak kilku jego braci i sióstr, a Tommy Lee zaczął tworzyć 

muzykę w bardzo młodym wieku. Dorastając w drugiej połowie lat dwudziestych, widział 

swoją wielką rodzinę, która borykała się przez lata depresji.  

 W 1930 roku, gdy Osborn miał 6 lat, jego ojciec przeniósł rodzinę do Skedee w stanie 

Oklahoma w poszukiwaniu innej, bardziej dochodowej farmy. W kościele w Sand Springs w 

stanie Oklahoma poznał przyszłego televangelista Orala Robertsa, który był jego przyjacielem 

przez całe 70 lat, aż do śmierci Roberta w 2009 roku. Osborn często chodził z Robertsem, aby 

pomóc w spotkaniach ewangelicznych. Roberts wykonał większość kazań, Osborn zrobił 

wszystko inne, w tym grę na akordeonie i fortepianie na muzyczną część spotkań. Osborn 

doświadczył chrześcijańskiego nawrócenia w 1937 roku,  

 

Młodość 

 gdy miał 13 lat, kiedy jego starszy brat zabrał go do kościoła zielonoświątkowego w 

Mannford. Stopniowo, każdy z jego sześciu braci wyprowadził się z domu rodzinnego, dopóki 

TL nie był jedynym chłopcem, który nadal mieszkał z rodzicami i pomagał swojemu 60-

letniemu ojcu na farmie ziemniaków. Przyznał, że był niechętny, nawet przerażony, by 

poprosić ojca o pozwolenie na przeprowadzkę i rozpoczęcie podróży. Wreszcie, podczas 

sortowania ziemniaków w piwnicy, zebrał odwagę, by złożyć wniosek i był bardzo 

zaskoczony, gdy jego ojciec powiedział "tak". [5] 

 

 

 

Prędkie zaangażowanie i małżeństwo 

 W 1939 roku, w wieku 15 lat, Osborn doił krowy, gdy zaczął płakać. Padł na kolana, modląc 

się i pytając Boga, co się dzieje. Pan, powiedział, powołał go, aby był ewangelistą, a 
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jednocześnie śmiał się i płakał, przytłoczony tym, co się z nim działo. Po ukończeniu ósmej 

klasy porzucił szkołę średnią i wyruszył w drogę z E.M. Dillardem, ewangelistą podróżującym. 

Osborn był odpowiedzialny za organizację spotkań ewangelizacyjnych, a wieczorem zajmował 

się również usługami dla młodzieży. Podróżował z Dillardem przez trzy stany. Ostatnim był 

Kalifornia, a na jednym ze spotkań spotkał się z Daisy Washburn w Los Banos w Kalifornii. Był 

rok 1941, a miał 17 lat, gdy zakochał się w sobie natychmiast [6]. 

 W dniu 5 kwietnia 1942 r. Osborn poślubił ukończył gimnazjalistkę i rolnika, Daisy Washburn 

Osborn (ur. 23 września 1924 r. W Merced w Kalifornii). Miał 18 lat, a miała dopiero 17 lat. 

Wkrótce potem wyruszyli w drogę służby duszpasterskiej i podróży misyjnych, w tym podróży 

do Indii, kiedy Osborn miał dopiero 21 lat. Z czasem przenieśli Ewangelię Chrystusa do 

dziesiątków milionów ludzi na całym świecie, deklarując to z wiarą i zaufaniem. [7] Jednak ta 

wczesna misja w Indiach, nauczająca w Lucknow, nie była owocna. Ich posługa trwała 

niespełna rok w Indiach i wrócili do domu z powodu krytycznej choroby rodzinnej. W 1947 r. 

Osbornowie mieli swoją jedyną córkę, LaDonna Osborn (ur. 13 marca tego samego roku, 

wychowała się wraz z rodzicami na platformach globalnych masowych krucjat 

ewangelizacyjnych cudów 

 

Umiejętności 

 Osborn często chodził z Robertsem, aby pomóc w spotkaniach ewangelicznych. Roberts 

wykonał większość kazań, Osborn zrobił wszystko inne, w tym grę na akordeonie i fortepianie 

na muzyczną część spotkań. 

 Zawód Ewangelista, piosenkarz, autor, nauczyciel i projektant 

 światowy misjonarz ewangelista, mąż stanu, lingwista, administrator 

 

Rozwój, zasięg, dziedzictwo 

 Urodzony Tommy Lee Osborn 

23 grudnia 1923 r       Grady County, Oklahoma, US. 

Zmarł 14 lutego 2013 r. (89 lat) [1] 

Tulsa, Oklahoma, USA, Narodowość amerykańska 

Lata aktywne 1949-2013 

Znany z autor książek o światowych cudach-ewangelizmie i zwycięstwie w zdobywaniu duszy 

w krajach rozwijających się  

Godna uwagi praca Healing The Sick  /  Telewizja Dobra Nowina Codziennie 

Tytuł Doctor (honorary) 

Partia polityczna Liberalny konserwatysta 

Małżonka Daisy Washburn (1942-1995, jej śmierć) 

Dzieci 2                 Strona internetowa www.osborn.org 

 On, jego żona Daisy i ich współpracownicy głosili ewangelię w 78 krajach[2]. W latach 90. XX 

wieku odwiedził Polskę (m.in. Szczecin). 

 Biografia końcowa z BOŻY PLAN MIŁOŚCI 

http://www.osborn.org/
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 Tommy Lee "T.L." Osborn (23 grudnia 1923 r. - 14 lutego 2013 r.) Był amerykańskim 

ewangelistą zielonoświątkowym, którego stała posługa miała siedzibę w Tulsa w stanie 

Oklahoma. [2] [3] [4]  

 W ciągu swoich sześciu dziesięcioleci posługiwał się programem Good News Today, który był 

również najbardziej znany ze swojej wielkiej służby cudów dla milionów ludzi.  

 Był także pierwszym misjonarzem ewangelistą, który uczęszczał na otwarte pola lub parki, w 

niechrześcijańskich narodach, aby głosić Chrystusa i modlić się o cuda jako dowód, że "On 

jest żywy". 

 Dr. T.L. Osborn był najlepiej znany ze swojej wielkiej służby cudów dla milionów ludzi. Wraz z 

żoną i posługującą, Dr Daisy Washburn Osborn, założyli swoją siedzibę w Tulsa w Oklahomie 

w 1949 roku.  

 Razem głosili Ewangelię milionom ludzi, którzy nie byli już w blisko 90 narodach przez ponad 

pół wieku misjonarza zmieniającego świat ewangelizacja, głoszenie codziennie rzeszom od   

20 000 do 300 000 ludzi z Bogiem, potwierdzające jego słowo przez wiele zdumiewających 

cudów. 

 Dr Osborn był pierwszym ewangelistą misyjnym, który udawał się do otwartych pól lub 

parków w niechrześcijańskich narodach, aby głosić Chrystusa i modlić się o cuda jako dowód, 

że On żyje. Dziś stała się standardową procedurą.   

 Filmy i filmy Osborn DocuMiracle w 70 językach zostały pokazane w tysiącach wiosek i 

miasteczek w stu piętnastu krajach, wpływając na miliony wierzących w Ewangelię. Osborn 

National Assistance Assistance Program sponsoruje ponad 30.000 narodowych mężczyzn i 

kobiet jako pełnoetatowych misjonarzy do nie odkrytych plemion i wiosek. Ponad 150 000 

nowych kościołów zostało ustanowionych i stały się samowystarczalne dzięki programowi 

ewangelizacji. 

 Ponad 30 000 misjonarzy - ponad 150 000 kościołów w ramach tego programu ewangelizacji 

 Jako płodny pisarz, dr T.L. Książki Osborna pobudziły dzisiejszą światową ewangelizację 

cudów i przebudzenie Soulwinning w krajach rozwijających się. Jego klasyczny film "Healing 

the Sick" jest bestsellerem od 1951 roku, a ponad milion egzemplarzy jest drukowanych 

wyłącznie w języku angielskim. 

 Kilka książek dr T.L., takich jak "Soulwinning", "Plan Bożej miłości", "Dobre życie", a zwłaszcza 

"Wiadomość, która działa", są pionierami w podnoszeniu ludzi do pozytywnej wiary i super 

życia. Stały się podręcznikami w szkołach biblijnych na całym świecie i są uważane za główny 

materiał odniesienia dla odnoszących sukcesy pastorów i przywódców kościelnych. 

 

 

Znajomości 

Oral Roberts, Allen, Hagin i wielu innych 

Memento Ladonny 

Meritum przesłania 

 Głoście Chrystusa i módlcie się o cuda jako dowód, że On żyje 
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 Okładka DOBRE ŻYCIE 

 Osborni podkreślali miłość i współczucie Boga, a nie "ogień i siarkę", powszechnie używane 

przez ewangelistów tamtych czasów, i praktykowali nadprzyrodzone uzdrowienie na swoich 

spotkaniach. 

 

 czym myślisz, kiedy czytasz lub słuchasz i takich generałach? 

 Spróbuj utożsamić się z tą wojną. 

 Pomyśl o swojej służbie i zwiększeniu jej zasięgu. 

 Pozwól wzrosnąć Twojej wierze tak, abyś mógł zrobić krok na przód. 

 

 Po bliższym zapoznaniu się z postacią Osborna, powiedziałem sobie pod nosem; do 

zobaczenia przyjacielu, wspaniała robota 
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miasteczka i stadiony. Inni młodzi współcześni ewangeliści, w tym Oral Roberts, Billy Graham, Jack 

Coe, R. W. Schambach i A.A. Allen też był na torze.  

Na początku lat pięćdziesiątych ich uwaga zaczęła się coraz bardziej przenosić na międzynarodowe 

misje. Prowadzili wielkie krucjaty w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce, a tłumy rosły szybko, czasami 

przekraczając 100 000. Po krucjatach Osbona w Tajlandii w 1956 r. I Ugandzie w 1957 r. Pastor Fred 

Wantaate z Makerere Full Gospel Church powiedział, że "po tej krucjacie w Mombasie fontanna rzeki 

zielonoświątkowców rozprzestrzeniła się w sercu Afryki Wschodniej" [8] [9]. ] Mniej więcej w tym 

samym czasie spotkał kolejną przyszłą teleewangelistkę, Marilyn Hickey, 8 lat młodszego Osborna, z 

jej nowym mężem, Wallace'em. Młoda para podróżowała samochodem męża, prowadząc namiotowe 

spotkania przebudzeniowe w różnych miastach. Razem, Osborn i Hickey modlili się za chorych, a ona 

została zaproszoną prelegentką na swoich konferencjach. Przez całe życie przyjaźnił się ze swoją 

rodziną aż do śmierci w zaledwie 4 miesiące po tym, jak Hickey stracił męża, Wallace'a. 

 

W ciągu następnych 5 dekad Osborn wraz z zespołem podróżował do ponad 70 krajów i dotarł do 

milionów ludzi.  

 

 

http://healingandrevival.com/BioTLOsborn.htm 

Tommy Lee (T. L.) urodził się w dniu 23 grudnia 1923 roku w Charles and Mary Osborn na małej 

farmie w pobliżu Okręgu Pocasset Township w Oklahomie. Tommy Lee był jednym z trzynastu dzieci, 

a rodzina walczyła przez lata depresji. Gdy Osborn miał 6 lat, rodzina przeniosła się do Skedee w 

stanie Oklahoma, by spróbować innej farmy. Nie znamy wiele historii rodzinnej, ale T.L. zeznał, że 

nawrócił się w wieku około 13 lat, kiedy starszy brat zabrał go do małego kościoła w Mannford w 

stanie Oklahoma. Jego rodzina zaprzyjaźniła się z Oral Roberts, który prowadził mały kościół w Sand 

Springs w stanie Oklahoma w połowie lat trzydziestych. T. L. pójdzie z Robertsem, aby pomóc w 

spotkaniach ewangelizacyjnych. Powiedział: "Oral nauczał, a ja zrobiłem prawie wszystko." Jednym z 

jego obowiązków było granie na akordeonie muzycznej części spotkań. 

 

Kiedy miał piętnaście lat, przyszła do niego obecność Boga, kiedy znajdował krowy mleczne i zaczął 

płakać. Uklęknął, aby się modlić i zapytać Boga, o co chodzi. Bóg powiedział mu, że został powołany, 

aby być kaznodzieją, i zaczął się śmiać i płakać w tym samym czasie, nie rozumiejąc, co się z nim 

dzieje. Osborn porzucił szkołę po ukończeniu ósmej klasy w 1939 roku i zaczął podróżować z E. M. 

Dillardem, który prowadził spotkania ewangelizacyjne. Osborn był odpowiedzialny za pomoc i 

obsługę usług młodzieżowych w godzinach wieczornych. Podróżował z Dillardem przez 2,5 roku. Ich 

podróże odbyły się w Oklahomie w Arkansas iw końcu w Kalifornii. 

 

Daisy Washburn urodziła się 23 września 1924 roku dla biednych hodowców owoców w Merced w 

Kalifornii. Rodzina miała 11 dzieci i Daisy została zniszczona przez traumę w jej młodym życiu. Kiedy 

Daisywas miała zaledwie osiem lat, jej matka i starsza siostra zginęli w wypadku samochodowym. 

http://healingandrevival.com/BioTLOsborn.htm
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Daisy miała zbawienie, gdy miała dwanaście lat i przyjęła Chrystusa. Niestety to nie uchroniło jej 

przed trudnymi czasami. W ciągu kilku lat dwóch jej braci popełniło samobójstwo, a jej ojciec został 

zamordowany. W 1941 r. Podczas pobytu w Kalifornii T. L. Osborn spotkał się z Daisy. Zostali pobici i 

pobrali się w Los Banos w Kalifornii w dniu Wielkanocy w 1942 roku. Miał wtedy 18 lat i miała wtedy 

17 lat. 

 

Osbornowie byli powiązani z denominacją Kościoła greckokatolickiego Boga i działali jako 

ewangeliści. Początkowe wysiłki zaprowadziły ich do wiejskiego Oklahomy, ale wrócili do Kalifornii 

przez dwa lata jako wędrowni pastorzy i ewangeliści wzdłuż zachodniego wybrzeża. Około 1944 roku 

para przeprowadziła się do Portland, Oregano i założyła Montaville Tabernacle i została pastorem. 

Nominalny kurator przyszedł i przemówił w nowym kościele. Był misjonarzem w Indiach. Jego pasja 

do Indii i zagubionych została spalona w sercach Osbornsów. W 1945 r. Opuścili swój nowo powstały 

kościół i udali się do Indii jako misjonarze w wieku 21 i 20 lat. 

 

Sprawy nie poszły zgodnie z planem dla pary. Ludzie byli mili, ale skoro nie wierzyli, że Biblia jest 

Słowem Bożym, chcieli innych dowodów, które dowodziły, że Jezus był naprawdę synem Boga. 

Osborny nie mogły wyprodukować "dowodów", których szukali, więc nie było owoców w ich 

wysiłkach. W Indiach trwały niespełna rok. Wrócili do domu z T.L. Siostra i Jr są wyjątkowo chorzy. 

Przejęli pastorat Kościoła pełnej ewangelii w McMinnville w Oregano i próbowali wyleczyć się z ich 

porażek. Wiedzieli, że potrzebują więcej mocy Bożej. Czytali biografie, książki, kazania i przeszukiwali 

pisma święte. Modlili się o więcej mocy. Próbowali skontaktować się z ludźmi posługującymi cudów, 

ale nigdy nie nawiązali łączności, o którą tęsknili. 

 

W marcu 1947 r. Osborns dowiedział się, że zmarł Charles S. Price. T.L. załamał się i zapłakał. 

Wydawało się, że wszyscy giganci wiary w cuda i uzdrowienie przeminęli, a on tęsknił za nimi 

wszystkimi. Powiedział: "Myślałem o Wigglesworthu, Gipsy Smithu, Kenyonie, o cenie, o Dowie i 

innych, z których żaden nie spotkałem ani nie słyszałem, jak kazano, ale zniknęli na wieki ze sceny 

akcji świata". Małżonkowie zostali poinformowani o kobiecie o imieniu Hattie Hammond, która 

odbyła spotkanie i rozmawiała na temat "Widzenia Jezusa". Głodując więcej, postanowili odejść. 

Osborny się poruszyły i kiedy wrócili do domu, modlili się późno w nocy, aby zobaczyć Jezusa. 

Następnego ranka o 6.00 rano T. L. Osborn obudził się i zobaczył wizję Jezusa, który na zawsze zmienił 

jego życie. Osborn zeznał, że Jezus stanął przed nim, a jego zmysły były całkowicie przytłoczone. Jego 

ciało zostało unieruchomione, a łzy wylały się z oczu, gdy leżał przed Panem. Doświadczenie 

doprowadziło jeden punkt do domu - Jezus był władcą życia Osborna, a Osborn będzie Jego na 

zawsze. Naprawdę zrozumiał, że Pan go kocha i ma plan na swoje życie. Stare idee sukcesu odeszły i 

od tego momentu chciał tylko jednej rzeczy - chwały Jezusa. 

 

Bóg jeszcze nie skończył z Osbornami. Usłyszał ich wołanie, aby zobaczyć i usłyszeć rzeczywistość, że 

Jezus wciąż czynił cuda. We wrześniu 1947 r. Para powróciła do pastora Montaville Tabernacle w 

Portland w stanie Oregon. William Branhan podróżował z Jackiem Moore'em i Gordonem Lindsayem 

prowadząc spotkania uzdrawiające. Spotkania odbywały się w listopadzie 1947 r. W Portland Civic 
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Auditorium. Daisy wzięła udział w spotkaniu po raz pierwszy, ponieważ T. L. był w trakcie 

denominacyjnej konwencji. Opowiedziała T. L. o spotkaniach i wiedział, że musiał uczestniczyć. 

Uzdrowienia i cuda na spotkaniach Branhama były dramatyczne. Nazwałby ludzi po imieniu, mówił im 

o swoich chorobach, a potem modlił się za nich i byliby uzdrowieni. Osborny zostały obezwładnione 

nową wizją miłości Jezusa i faktu, że On jest tym samym "wczoraj, dziś i na wieki". Najbardziej pod 

wrażeniem T. L. było to, że Branham wywyższył Jezusa i pokazał zdolność Jezusa do miłości i 

uzdrawiania ludzi. Widział Branhama jako pokornego człowieka po prostu robiącego to, o co go 

poprosił Jezus. T. L. zaczął płakać nad tym, co zobaczył Jezus. Niewidomi zobaczyli, głusi usłyszeli, a 

kaleki ruszyli. T. L. powiedział, jakby usłyszał tysiąc głosów mówiących: "Ty też możesz to zrobić". Po 

raz kolejny para została wstrząśnięta do swoich korzeni. 

 

Osborny postanowili czytać Biblię w nowy sposób. Czytali o cudach i o tym, że Jezus dał swoim 

uczniom władzę, by czynić to, co zrobił. T. L. pościł całe jedzenie i wodę przez trzy dni, szukając Bożej 

obecności. Pan przemówił do niego i powiedział: "Tak jak ja byłem z innymi, tak będę z tobą 

Gdziekolwiek pójdziesz, dam ci tę ziemię za twoje posiadanie Żaden demon, żadna choroba ani żadna 

moc nie może stanąć przed tobą przez wszystkie dni twojego życia, JEŚLI nakłonisz ludzi, aby uwierzyli 

mojemu Słowu. " Zaczęli organizować spotkania uzdrawiające w swoim kościele. Natychmiast zaczęli 

widzieć uzdrowienia i cuda. Ich pierwszym cudem była kobieta, która doznała ciężkich obrażeń w 

wypadku samochodowym i ledwo mogła chodzić o kulach. Poddała się mocy Boga i zaczęła normalnie 

chodzić po pokoju z zamkniętymi oczami. Kiedy otworzyła oczy, została całkowicie uzdrowiona i dała 

świadectwo, że słyszała chór anielski śpiewający uwielbienie Boga. 

 

Płomień misyjny w Osbornach ponownie się podniósł. Teraz, kiedy widzieli uzdrowienia i cuda, czuli, 

że mają odpowiedź, by dotrzeć do zaginionych w obcych krajach. Nie mieli dużo pieniędzy, ale zostali 

zaproszeni na Jamajkę i głosili na początku 1949 roku. Zostali stowarzyszeni z Głosem Organizacji 

Leczącej. Wrócili do Stanów Zjednoczonych i odbyli spotkania z Williamem Branhamem, F. F. 

Bosworthem i Gordonem Lindsayem. Te spotkania dały T. L. narodową uwagę, ale serca Osbornów 

były dla zagubionych w obcych krajach. W latach 1950 i 1964 para prowadziła wielkie krucjaty w 40 

krajach. W 1953 r. Osbornowie utworzyli Stowarzyszenie Rodzimej Ewangelizacji, składające się z 

lokalnych pastorów, którzy zakładali kościoły. Spotkania były jednymi z największych, jakie 

kiedykolwiek miały miejsce przed tym czasem. W spotkaniach często brały udział dziesiątki tysięcy 

ludzi, a wiele osób było uratowanych. Gdziekolwiek byli, ich posługa była naznaczona dramatycznymi 

cudami i uzdrowieniami. Były również regularne spotkania ludzi, którzy widzieli Jezusa na spotkaniu. 

Podczas jednego spotkania w Tajlandii ponad 100 osób widziało Jezusa idącego przez tłum. W 1958 r. 

Osborny ustanowiły system szkoleń i pomocy miejscowym pastorom przez jeden rok, gdy ich kościoły 

powstały z ziemi. Osborn Ministries zapewniał filmy, sprzęt audio i wideo oraz wsparcie materialne. 

Szacuje się, że przez całe życie Osborna wsparli ponad 30 000 miejscowych pastorów i pomogli 

zobaczyć Ewangelię głoszoną w 50 000 wsi. Ich wizja polegała na tym, że ministerstwo nie 

koncentrowało się na nich, ale na widzeniu Ewangelii głoszonej na całym świecie. 

 

W latach sześćdziesiątych wiele służb uzdrawiających i uwolnionych, które rozpoczęły się w latach 

czterdziestych i pięćdziesiątych, zanikało lub skupiało się na innych kierunkach, takich jak edukacja. 
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Osbornowie przenieśli swoją siedzibę do Tulsa w stanie Oklahoma. Starali się dostosować do kultury i 

dotrzeć do zaginionych na całym świecie. Ich służba trwała nadal, gdy wiele innych zostało 

zamkniętych. Daisy również stawała się coraz bardziej widoczna w służbie, rozmawiając z kobietami 

na całym świecie o ich miejscu w Bogu. Para była bardzo mądra w mediach i wyprodukowała wiele 

książek, nagrań medialnych i magazyn "Faith Digest". Ich książki i artykuły zostały opublikowane w 

132 językach. Spotkania poświęcone cudownym filmom zostały przetłumaczone na 67 języków. Para 

była bardzo aktywna, a do lat 80. podróżowali do ponad 70 krajów prowadzących wielkie krucjaty. 

Daisy poszła być z Panem w 1995 roku. Jej mąż kontynuował posługę, gdy pozwalał na to jego 

zdrowie. T. L. Osborn zmarł 14 lutego 2013 r. Po wielu latach wiernej służby. 

 

Nazwy pokazane na niebiesko to inne osoby, które mają biografie na tej stronie. 

 

-------------------------------------------------------------- 

https://youtu.be/2ICjkRgHyKY 

https://youtu.be/aY7u6g4r4Wc 

https://www.youtube.com/watch?v=JbtPvIRRIog 

 

https://youtu.be/2ICjkRgHyKY
https://youtu.be/aY7u6g4r4Wc
https://www.youtube.com/watch?v=JbtPvIRRIog

