
Jurij Pak

Modlę się, aby dzięki Twojemu świadectwu 

wielu przyszło do Chrystusa.

Dziękuję, że cierpisz razem z Jezusem.

A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z 

Jego planem, wszystko służy ku dobremu. List do Rzymian 8,28 

Jurij Pak

Modlę się, abyś odczuwał dzisiaj obecność Chrystusa.

Pan jest Twoim pasterzem i będzie z Tobą. 

Nie ulegajcie trwodze!  Wierzcie w Boga i we Mnie wierzcie. 

Ewangelia św. Jana 14,1

Jurij Pak

Chwała Panu za Twoją wierność.

Próby, przez które przechodzisz, świadczą o Twojej wierze.

Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście 

poddawani przeróżnym próbom. List Jakuba 1,2

Adres:
Olga Pak

Microraion Stepnoi 3 

dom 5, kv. 111

Karaganda, 100024

Kazachstan

Zamieszczamy tu przykłady 

pozdrowień dla chrześcijanina 

więzionego w Kazachstanie za wiarę 

w Jezusa. 

Proponujemy, aby wybrany przez

siebie tekst wyciąć, nakleić na kartkę 

pocztową i podpisać.

Zalecamy, aby nie podawać 

własnego adresu. Podpisując list, 

wystarczy podać imię, nazwisko

i ewentualnie nazwę kraju, czyli 

np. Jan Kowalski, Polska.

Sugerujemy też, by kartkę wysłać

w kopercie, tym bardziej, że po 

naklejeniu tekstu nie będzie miejsca 

na adres. Także na kopercie nie poda 

jemy własnego adresu.

Proponujemy, aby adres więzionej 

osoby napisać odręcznie.

Osoby znające język rosyjski mogą 

oczywiście napisać własny list.

Prosimy jednak, aby pamiętać 

o tym, że kartkę lub list każdy wysyła 

we własnym imieniu.

Zalecamy też przestrzeganie dwóch 

żelaznych zasad dotyczących pisania 

listów do więzionych osób:

• nie wolno w treści listu ani na 

kopercie zamieszczać nazw 

żadnych organizacji,

• nie wolno zamieszczać 

krytycznych lub obraźliwych 

uwag o rządzie danego państwa.

Nie zastosowanie się do tych zasad 

może doprowadzić do znacznego 

pogorszenia się warunków życia 

adresata w więzieniu lub nawet 

wydania dodatkowego wyroku 

dla niego za „współpracę z obcymi 

organizacjami”.

Informacje o innych 

prześladowanych można znaleźć na 

naszej stronie:

www.gpch.pl
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