Adres:
Nguyen Van Dai
Dziękuję Bogu za Ciebie, słysząc o Twojej wierze w Pana Jezusa.
Gdy jedna część ciała cierpi, cierpi całe ciało. Wielu chrześcijan
na całym świecie wstawia się za Tobą.
Rzymian 8,18: Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu
nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić.

Nguyen Van Dai
NAM HA Prison Camp
Khu A, Phan Trai K1
Ba Sao Village
Kim Bang District
Ha Nam Province
VIETNAM

Zamieszczone po lewej
stronie przykłady pozdrowień
dla Nguyena Van Dai,
Wietnamczyka więzionego
za wiarę w Jezusa, można
wyciąć, nakleić na kartkę
pocztową, podpisać i wysłać.

Nguyen Van Dai
Dziękuję Bogu za Twoją miłość do Chrystusa. Modlę się,
abyś zawsze czuł ogarniające Cię ramiona naszego Pana.

Zalecamy, aby nie
podawać własnego
adresu. Podpisując list,
wystarczy podać imię,
nazwisko i ewentualnie nazwę
kraju, czyli np. Jan Kowalski,
Polska.

Hebrajczyków 12,2: ...patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela
wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż,
nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego.

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
wietnamski mogą oczywiście
napisać własny list.
Prosimy jednak, aby
pamiętać o tym, że kartkę
lub list każdy wysyła we
własnym imieniu.

Nguyen Van Dai
Dziękuję Bogu za Twoją wytrwałość w wierze.
Modlę się, aby oczy, uszy i serce Twoich prześladowców mogły
otworzyć się na Jezusa.
1 Piotra 4,13: ...ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień
Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały
jego radowali się i weselili.

Prosimy też o przestrzeganie
dwu 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, a nawet do
oskarżenia go o „współpracę
z obcymi organizacjami”.
Informacje o innych
prześladowanych można
znajleźć na naszej stronie:
www.gpch.pl

