
Zamieszczamy tu przyk ady 

pozdrowie  dla naszych braci 

wi zionych w Iranie z powodu 

wiary w Jezusa.

Proponujemy, aby wybrany przez 

siebie tekst wyci , naklei  na kartk  

pocztow , podpisa  i wys a .

Zalecamy, aby nie podawa  

w asnego adresu. Podpisuj c list, 

wystarczy poda  imi , nazwisko 

i ewentualnie nazw  kraju, czyli np. 

Jan Kowalski, Polska.

Sugerujemy te , by kartk  wys a  

w kopercie. Tak e na kopercie nie 

podajemy w asnego adresu.

Proponujemy, aby adres wi zionej 

osoby napisa  odr cznie.

Adres:

......................................................................

Evin Prison

Saadat Abad

Tehran

Islamic Republic of Iran

Osoby znaj ce angielski lub perski 

mog  napisa  w asny list.

Prosimy jednak, aby pami ta  o tym, 

e kartk  lub list ka dy wysy a we 

w asnym imieniu.

Zalecamy te  przestrzeganie dwóch 

elaznych zasad dotycz cych pisa-

nia listów do wi zionych osób:

•  nie wolno w tre ci listu ani na 

kopercie zamieszcza  nazw 

adnych organizacji,

•  nie wolno zamieszcza  

krytycznych lub obra liwych 

uwag o rz dzie danego 

pa stwa.

Nie zastosowanie si  do tych zasad 

mo e doprowadzi  do znacznego 

pogorszenia si  warunków ycia 

adresata w wi zieniu, a nawet do 

oskar enia go o „wspó prac  z ob-

cymi organizacjami”.

.................................................................................

Dzi kuj  Bogu za ciebie, s ysz c o twojej wierze w Pana Jezusa.

Niech twoja wiat o  objawia prawd  wszystkim wokó  Ciebie.

Cho bym nawet szed  ciemn  dolin , z a si  nie ul kn ,

bo  Ty ze mn , laska twoja i kij twój mnie pocieszaj . Psalm 23,4

.................................................................................

Gdy jeden cz onek cia a cierpi, cierpi z nim ca e cia o.

Wielu chrze cijan na ca ym wiecie jest z tob . 

Jeste  b ogos awiony w oczach Pana.

Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam 

przeogromn  obÞ to  wiekuistej chwa y. 2 List do Koryntian 4,17

.................................................................................

Dzi kuj  Bogu za Twoj  mi o  do Chrystusa. Modl  si , 

aby  odczuwa  dzisiaj Jego obecno .

Któ  nas od czy od mi o ci Chrystusowej? 

Czy utrapienie, czy ucisk, czy prze ladowanie, czy g ód, 

czy nago , czy niebezpiecze stwo, czy miecz? List do Rzymian 8,35

Informacje o innych wi zionych 

chrze cijanach mo na znale  

na naszej stronie: 

www.gpch.pl

Pisz c list, prosimy wybra  jednego z wymienionych poni ej wi niów i odr cznie dopisa  jego imi  i nazwisko nad wybranym przez siebie pozdrowieniem.
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