
KhamLa Namheng

Gdy jedna część ciała cierpi, cierpi całe ciało. Wielu chrześcijan 
na całym świecie wstawia się za Tobą.
Modlę się, abyś zawsze czuł obecność Chrystusa.

Psalm 37,5 
Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze 
uczyni.

KhamLa Namheng

Dziękuję Bogu za Twoją miłość do Chrystusa.
Moje modlitwy są z Tobą, gdy znosisz cierpienia.

Rzymian 8,28 
A wiemy,  że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, 
którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia 
jego są powołani.

KhamLa Namheng

Niech Bóg Cię błogosławi.
Dziękuję Bogu za Twoją wytrwałość w wierze.

Rzymian 8,18 
Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic 
nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.

Adres:

KhamLa Namheng
Don Keo Prison

Muang Say
Oudomsay Province

Lao People’s 
Democratic Republic 

Zamieszczamy tu trzy 
przykłady pozdrowień 
dla KhamLa Namhenga, 
więzionego w Laosie za wiarę 
w Jezusa.

Proponujemy, aby wybrany 
przez siebie tekst wyciąć, 
nakleić na kartkę pocztową, 
podpisać i wysłać.

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. Także 
na kopercie nie podajemy 
własnego adresu.

Proponujemy, aby adres 
więzionej osoby napisać 
odręcznie.

Osoby znające angielski lub 
laotański 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 zamiesz-
czać nazw żadnych organi-
zacji,

• nie wolno zamieszczać 
krytycznych lub obraź-
liwych uwag o rządzie 
danego państwa.

Nie zastosowanie się do tych 
zasad może doprowadzić do 
znacznego pogorszenia się 
warunków życia adresata 
w więzieniu, a nawet do 
oskarżenia go o “współpracę 
z obcymi organizacjami”.

Informacje o innych 
prześladowanych można 
znaleźć na naszej stronie: 
w w w . g p c h . p l


