Pastor Vahik
Dziękuję Bogu za Twoją miłość do Chrystusa. Gdy jedna część ciała cierpi,
cierpi całe ciało. Wielu chrześcijan na całym świecie wstawia się za Tobą.
Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!

Adres:
Vahik Abrahamian
Evin Prison
Saadat Abad
Tehran
Islamic Republic of IRAN

Księga Przypowieści 3,5

Zamieszczone po lewej stronie
przykłady pozdrowień dla pastora Vahika Abrahamiana, więzionego w Iranie za wiarę w Jezusa,
można wyciąć, nakleić na kartkę
pocztową, podpisać i wysłać.

Pastor Vahik
Dziękuję Bogu za Ciebie, słysząc o Twojej wierze w Pana Jezusa. Niech ci,
którzy Cię prześladują, zobaczą Jezusa poprzez Twoje życie.
I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku,
ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.
Księga Apokalipsy 21,4

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
perski mogą oczywiście napisać
własny list. Prosimy jednak, aby
pamiętać o tym, że kartkę lub
list każdy wysyła we własnym
imieniu.
Prosimy też o przestrzeganie
dwu żelaznych zasad dotyczących pisania listów do więzionych osób:

Pastor Vahik
Nasz Pan jest z Tobą w tych trudnych chwilach. W Twoim życiu objawia
się Jego łaska, którą Cię obdarzył.
Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego
wierzyć, ale i dla niego cierpieć.
List do Filipian 1,29

• 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, a nawet do oskarżenia
go o „współpracę z obcymi organizacjami”.
Informacje o
innych prześladowanych
można znaleźć na naszej stronie:

www.gpch.pl

