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S ³ u ¿ m y  i m !
S³ysz¹c o ogromie potrzeb ludzi cierpi¹cych na świecie, mo-

¿emy czuæ siê przyt³oczeni. Wydaje nam siê, ¿e nie jesteśmy 
w stanie im pomóc. Czêsto mówimy: bêdê siê modliæ, có¿ wiêcej 
mogê zrobiæ? Choæ modlitwa jest bardzo wa¿na i powinna stanowiæ 
punkt wyjścia wszystkich naszych poczynañ, i nigdy nie wolno nam 
jej zaniedbywaæ, to jednak nale¿y zadaæ sobie niepokoj¹ce pytanie: 
Czy wystarczy tylko modliæ siê za ludzi w potrzebie? Czy Bóg nie 
oczekuje od nas czegoś wiêcej? Przyjrzyjmy siê temu, co na ten 
temat mówi Pismo Świête:

Jeśli brat albo siostra nie maj¹ 
siê w co przyodziaæ i brakuje im 
powszedniego chleba, a ktoś z was 
powiedzia³by im: Idźcie w pokoju, 
ogrzejcie siê i nasyæcie, a nie dalibyście 
im tego, czego cia³o potrzebuje, có¿ to 
pomo¿e? (Jk 2,15-16)

Albowiem ³akn¹³em, a daliście mi 
jeśæ, pragn¹³em, a daliście mi piæ, by-
³em przychodniem, a przyjêliście mnie, 
by³em nagi, a przyodzialiście mnie, 
by³em w wiêzieniu, a przychodziliście 
do mnie. (Mt 25,35-36)

Te wersety ucz¹ nas, ¿e to nie 
Bóg ma siê zaj¹æ potrzebami innych 
ludzi w odpowiedzi na nasze mo-
dlitwy, lecz ¿e to my sami – w miarê 
naszych mo¿liwości – mamy staæ siê 
t¹ odpowiedzi¹! Zdumiewa fakt, ¿e 
Jezus nie dziêkuje sprawiedliwym za 
to, ¿e modlili siê za Niego, gdy by³ w trudnym po³o¿eniu. Dziêkuje 
im natomiast za konkretne uczynki, za modlitwy, które przerodzi³y 
siê w czyny. Bowiem modlitwa, która nie przeradza siê w czyn, jest 
tylko mistycznym uniesieniem, a s³owa Idźcie w pokoju, które nie 
przek³adaj¹ siê na konkretn¹ pomoc, s³u¿¹ tylko wyciszeniu sumienia 
tego, który je wypowiada.

Mi³ujmy nie s³owem ani jêzykiem, lecz czynem i prawd¹. (1 J 3,18)
Nie chcemy jedynie informowaæ o losie prześladowanych ani 

poprzestawaæ na modlitwie za nich. Pragniemy wspólnie z polski-
mi chrześcijanami pójśæ o krok dalej i wesprzeæ ich w praktyczny 
sposób. Jedn¹ z form takiej pomocy jest pisanie buduj¹cych listów 
i kartek do wiêzionych chrześcijan. Tê akcjê prowadzimy ju¿ od 
dwóch lat. W niniejszym biuletynie zamieściliśmy profi l kolejnego 
wiêźnia oraz wzór listu, który mo¿na do niego wys³aæ. 

Przy wspó³pracy z bratnimi misjami The Voice of the Martyrs na 
ca³ym świecie – a tak¿e w odpowiedzi na prośby polskich chrześcijan, 
którzy przes³ali ju¿ datki na ten cel – pragniemy poszerzyæ nasz¹ 
s³u¿bê równie¿ o pomoc materialn¹ (zob. str. 3).

Warto przy tym zastanowiæ siê, jak mo¿na pomagaæ skutecz-
nie. Wsparcie okazywane potrzebuj¹cym mo¿na podzieliæ na trzy 
podstawowe kategorie:

Dawanie „ryby”. Czêsto prześladowani chrześcijanie – wiêź-
niowie i ich najbli¿si, owdowia³e matki wielodzietnych rodzin, dzieci 
osierocone w wyniku pogromów – znajduj¹ siê w tak bardzo roz-
paczliwym po³o¿eniu, ¿e trzeba daæ im „rybê”, by przetrwali kolejny 

dzieñ. Z czasem przyjdzie pora na na-
uczenie ich „³owienia ryb” – radzenia 
sobie w nowej trudnej sytuacji.

Uczenie „³owienia ryb”. Wdowy 
otrzymuj¹ m³ynki do mielenia ziarna, 
maszyny do szycia, przechodz¹ kursy 
krawieckie, aby mog³y samodziel-
nie utrzymaæ swoje liczne rodziny. 
Sieroty i pó³sieroty pobieraj¹ naukê 
w chrześcijañskich szko³ach, aby 
dziêki zdobytemu wykszta³ceniu 
mog³y w przysz³ości wyrosn¹æ na 
wartościowych i przydatnych Bogu 
i spo³eczeñstwu ludzi.

Przekazanie narzêdzi do ewan-
gelizacji. Wielu naszych prześlado-
wanych braci i sióstr gor¹co pragnie 
pozyskiwaæ jak najwiêcej osób dla 
Chrystusa, ale nie maj¹ odpowiednich 
ku temu narzêdzi. Brakuje im Biblii, 

literatury chrześcijañskiej, środków transportu, choæby tak prostych 
jak rower czy motocykl. S¹ mocni w wierze, potrafi ¹ zadbaæ o siebie, 
nie prosz¹ o ³askê lub ja³mu¿nê, ale po prostu nie maj¹ mo¿liwości, 
by zdobyæ niezbêdne narzêdzia do wype³nienia swojej misji. Mo¿emy 
i powinniśmy im w tym pomóc.

W miarê rozwoju naszej polskiej misji bêdziemy chcieli w³¹czaæ 
siê w szereg tego rodzaju dzia³añ, licz¹c na ofiarnośæ polskich 
chrześcijan, równocześnie jednak pamiêtaj¹c, ¿e Pan Jezus nie 
ocenia naszych datków wedle ich arytmetycznej wielkości, lecz 
wedle otwartości naszego serca. To przecie¿ uboga wdowa da³a 
najwiêcej do skarbnicy świ¹tynnej, a ma³y ch³opiec, ofi aruj¹c swoje 
drugie śniadanie, przyczyni³ siê do nakarmienia piêciu tysiêcy g³od-
nych ludzi.

         M. W.
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Nigeria. Tabita Bot, która w 2001 r. straci ³a 
mê¿a w pogromie chrześci jan, cieszy siê 

z otrzymanego m³ynka.
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W pobli¿u  wioski 
olimpijskiej

Igrzyska olimpijskie w Pekinie zbli¿aj¹ siê wielkimi krokami 
i przygotowania do nich id¹ pe³n¹ par¹. W Pekinie wzniesiono 

szereg nowoczesnych budowli, takich jak Stadion Narodowy czy 
p³ywalnia olimpijska. Zmodernizowano drogi i hotele, wzniesiono 
wioskê olimpijsk¹. Trwaj¹ prace nad inscenizacj¹ wielkiego spektaklu 
otwieraj¹cego igrzyska. Oratorium na tê okazjê pisze wybitny polski 
kompozytor Krzysztof Penderecki.

W³adze Chin wk³adaj¹ wiele wysi³ku w to, by igrzyska mia³y godn¹ 
oprawê. Staraj¹ siê te¿ usilnie, by miliony ludzi, którzy odwiedz¹ wtedy 
ich kraj, nie mia³y wielu okazji zajrzeæ poza kolorow¹ fasadê zmagañ 
olimpijskich. Z tego powodu szykanowani i zastraszani s¹ wszyscy, 
którzy ośmielaj¹ siê mówiæ publicznie o sprawach k³opotliwych dla 
w³adzy. Jako czêśæ przygotowañ do igrzysk nale¿y uznaæ wzmo¿on¹ 
w minionym roku walkê chiñskich w³adz z chrześcijanami. W 2007 r. 
zostali wydaleni zagraniczni misjonarze, a chrześcijañscy przywódcy 
byli wtr¹cani do wiêzieñ. Cz³onków kościo³ów domowych zastrasza-
no i nak³aniano do wyrzeczenia siê wiary w Jezusa. Konfi skowano 
te¿ Biblie i zamykano chrześcijañskie ksiêgarnie.

Zdecydowanie chiñskich w³adz do uciszenia i neutralizacji wszyst-
kich myśl¹cych inaczej znakomicie ukazuje przyk³ad pastora Hui Huiqi. 
Tylko jeden cz³owiek, a tyle wysi³ku wk³ada siê, by przypadkiem nie 
zak³óci³ baśniowej scenerii igrzysk. Mieszka jednak za blisko wioski 
olimpijskiej, zaledwie o dziesiêæ minut drogi.

Czterdziestopiêcioletni pastor Hua Huiqi dobrze wie, co rz¹d 
myśli o jego wierze. W ci¹gu minionych dziesiêciu lat co roku by³ 
on kilkakrotnie zamykany w areszcie przez Biuro Bezpieczeñstwa 
Publicznego (BBP) za „zak³ócanie porz¹dku spo³ecznego”. Wraz 
ze swoim licz¹cym sześædziesi¹t osób kościo³em domowym s³u¿y 
w Pekinie ludziom ubogim i potrzebuj¹cym. Pastor Huiqi znalaz³ siê 
na celowniku w³adz, gdy¿ odmówi³ zarejestrowania swego zgroma-
dzenia, nie chc¹c, by jego s³u¿ba by³a kontrolowana przez agendy 
rz¹dowe. W przypadku rejestracji nie by³by w stanie prowadziæ 
jakiejkolwiek pracy chrześcijañskiej poza budynkiem kościo³a. Uwa¿a 
on, ¿e „lepiej naśladowaæ Boga ni¿ rz¹d”.

W 2007 r. Hua Huiqi spêdzi³ sześæ miesiêcy w wiêzieniu oskar¿o-
ny o „utrudnianie pracy wymiarowi sprawiedliwości”. Do wiêzienia 
zosta³a wtr¹cona te¿ Shuang Shuying, jego 77-letnia matka, która 
otrzyma³a dwuletni wyrok za „niszczenie mienia pañstwowego”. Kie-
dy przysz³a do urzêdu dowiedzieæ siê czegoś o losie aresztowanego 
syna, dosz³o do szamotaniny z milicjantami, podczas której uderzy³a 
przypadkiem lask¹ w jakieś urz¹dzenie biurowe. Do dziś przebywa 
ona w wiêzieniu. (O jej sytuacji informowaliśmy szerzej w Nr 1/2007 
naszego biuletynu. Na naszej stronie internetowej: www.gpch.pl/listy 
jest dostêpny wzór listu, który mo¿na wys³aæ do niej do wiêzienia.)

W czasie pobytu Hui Huiqi w wiêzieniu szykanowano te¿ resztê 
jego rodziny. Jego ośmioletnia córka by³a tak czêsto nagabywana 
i przes³uchiwana przez milicjê, ¿e zosta³a w koñcu wys³ana do przy-
jació³. ¯ona pastora i jego stary ojciec byli nieustannie inwigilowani. 
Mimo tych cierpieñ Bóg uzdolni³ pastora Huê do mi³owania jego prze-
śladowców. „Wed³ug mego cia³a odczuwam nienawiśæ – przyzna³. 
– Bili mnie. Zabrali mnie i mojej rodzinie wszystko, co posiadaliśmy. 
Nie chcê jednak ¿yæ w sposób naturalny. Nie chcê nienawidziæ. Z Bo¿¹ 
pomoc¹ nadal modlê siê o zbawienie tych ludzi, a tak¿e o to, by lepiej 
zrozumieli, czym jest chrześcijañstwo”.

Po wyjściu z wiêzienia 25 czerwca 2007 r. Hua Huiqi nadal nie 
zazna³ spokoju. Funkcjonariusze BBP nachodzili go w domu i ¿¹dali 

podania nazwisk innych cz³onków kościo³a domowego w Chinach. 
Chcieli te¿ zmusiæ go, by zwabi³ do Chin pastora Boba Fu z China Aid 
Association (Stowarzyszenia Pomocy Chinom), którego zamierzaj¹ 
aresztowaæ. Grozili Hua, mówi¹c: „Wiêzimy twoj¹ matkê jako za-
k³adniczkê. Wszystko zale¿y od twoich dzia³añ”. Pastor Huiqi jednak 
stale odmawia³ spe³nienia ich ¿¹dañ.

1 października zosta³ ponownie aresztowany i przes³uchany na 
posterunku milicji. Nastêpnego dnia odwieziono go do domu jego 
ojca i zakazano mu wychodzenia na zewn¹trz. Milicjanci zaspawali 

drzwi wejściowe 
i rozstawili po-
sterunki na da-
chu, podwórku 
i  w najbl i¿szej 
okolicy. Odciêli te¿ 
elektrycznośæ i nie 
pozwalali nikomu 
na odwiedziny.

Przez tydzieñ 
pastor Huiqi oraz 
jego ¿ona i oj-
ciec byli trzyma-
ni w zamkniêciu 

i pilnowani przez trzydziestu funkcjonariuszy. Milicjanci wchodzili 
do domu przez okna, rozkradaj¹c dobytek rodziny. Noc¹ świecili re-
fl ektorami po sypialni, by przeszkadzaæ im w spaniu. Siadali w pobli¿u 
okna sypialni, graj¹c w karty i g³ośno rozmawiaj¹c. Prowokowali w ten 
sposób rodzinê, by znaleźæ pretekst do ich aresztowania. Pastor Huiqi 
czyta³ jednak Bibliê, a jego ¿ona modli³a siê.

Po siedmiu dniach milicjanci odwieźli go do innego obwodu 
milicyjnego. Jednak 11 października 2007 r. siedmiu milicjantów 
z tamtego obwodu przywioz³o go z powrotem. Kiedy miejscowi 
milicjanci zobaczyli, ¿e obcy funkcjonariusze wtargnêli na ich teren, 
zaatakowali ich, wściekli, ¿e przyprowadzili im z powrotem sprawcê 
k³opotów. Ośmiu milicjantów zosta³o rannych w tej bójce, w której 
wziêli te¿ udzia³ miejscowi ochroniarze. Nastêpnie ca³y ten t³um 
stró¿ów prawa zwróci³ swój gniew na pastora Huiqi. Ponad 50 osób 
bi³o go, a¿ straci³ przytomnośæ.

Zabrano go do szpitala, gdzie na trzy dni zapad³ w śpi¹czkê. Milicja 
skonfi skowa³a wszystkie wyniki badañ laboratoryjnych. Dwudziestu 
kilku milicjantów, przebranych za pracowników szpitala, pilnowa³o 
jego pokoju, by nikt nie móg³ go odwiedziæ lub robiæ mu zdjêæ. Pastor 

Mil ic janci  przygotowuj¹ siê 
do zaspawania zewnêtrznych 

drzwi domu pastora Hui Huiqi. 

Pobity przez mil ic jê pastor Hua Huiqi  le¿y nieprzytomny 
w ramionach swojego przyjaciela Suna Xiaodi.
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Huiqi odzyska³ świadomośæ 16 października. Jego pierwsze s³owa 
brzmia³y: „Nie ma znaczenia, czy ¿yjê, czy nie, dopóki Chrystus świeci 
we mnie i Ewangelia wzrasta”.

Po wypisaniu ze szpitala Hua Huiqi zosta³ umieszczony w areszcie 
domowym. Jego historia jest przyk³adem zmagañ, jakie toczy wielu 
chiñskich chrześcijan, wyznaj¹c Chrystusa w swoim kraju. Kiedy 
zatem bêdziemy podziwiaæ zmagania sportowców na igrzyskach 
w Pekinie, pamiêtajmy o Hui Huiqi i innych, podobnych mu chiñskich 
bohaterach, którzy biegn¹ wytrwale w swym w³asnym wyścigu, 
dziel¹c siê świat³em Chrystusa (Hbr 12, 1-3, Iz 40, 27-31). Potrzeba im 
twojej modlitwy i wsparcia. Weź w ten sposób udzia³ w ich biegu.

M. T.
Historiê pastora Hui Huiqi opracowano na podstawie VOM Special 
Report (www.persecution.com/chinareport)

Pastor Hua Huiqi  w szpitalu po pobiciu przez mil ic jê 
(zdjêcie zrobione potajemnie)

Pomoc  
prześladowanym
Czyst¹ i nieskalan¹ pobo¿ności¹ przed Bogiem i Ojcem jest to: 
nieśæ pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli. (Jk 1,27a)

INDONEZJA
Indonezja to jeden z najludniejszych krajów na świecie. Obecnie 

liczy on ponad 231 mln mieszkañców, z czego ok. 80% stanowi¹ 
muzu³manie, a ok. 16% chrześcijanie. Pañstwo to sk³ada siê z kilku-
nastu tysiêcy wysp, z czego 6 tys. jest zamieszkanych.

Pokojowe wspó³istnienie muzu³manów i chrześcijan zosta³o 
zak³ócone, gdy pod koniec XX w. zbrojne ugrupowania islamistów 

rozpoczê³y świêt¹ wojnê z chrześcijanami, d¹¿¹c do ich usuniêcia ze 
swojego terytorium. W wyniku rozlicznych napaści w ci¹gu ostatnich 
12 lat kilkaset tysiêcy chrześcijan zosta³o zmuszonych do opuszczenia 
swoich domów i wiosek, zniszczono lub spalono ponad 900 kościo-
³ów, a ponad 4 tys. chrześcijan straci³o ¿ycie. Wiele dzieci zosta³o 
osieroconych. I to im w³aśnie pragniemy pomóc wraz partnerskimi 
misjami The Voice of the Martyrs, w³¹czaj¹c siê w projekt Gelisah.

Projekt Gelisah
Osierocone dzieci mieszkaj¹ razem ze swoimi krewnymi na 

wielu ró¿nych wyspach we wschodniej Indonezji, rozrzuconych na 
obszarze rozci¹gaj¹cym siê na d³ugości 1800 km. W ramach Projektu 
Gelisah pokrywane s¹ koszty ich nauki szkolnej, które w zale¿ności 
od miejsca ich zamieszkania i potrzeb wahaj¹ siê od 13 do 53 dolarów 
w skali roku. Obecnie pomoc¹ jest objêtych ponad 150 dzieci.

NIGERIA
Choæ konstytucja Nigerii gwa-

rantuje wolnośæ religijn¹, a chrze-
ścijanie stanowi¹ blisko po³owê 
ludności, to jednak pocz¹wszy od 
1999 r. ich sytuacja, zw³aszcza na 
zdominowanej przez muzu³manów 
pó³nocy kraju, uleg³a znacznemu 
pogorszeniu. W 12 tamtejszych 
stanach (z 36 wszystkich sta-
nów nigeryjskich) w³adze lokalne 
og³osi³y prawo szariatu, które jest 
systematycznie wykorzystywane 
przez radykalne od³amy islamistów do wszczynania rozruchów 
wymierzonych w chrześcijan. W wyniku rozlicznych aktów gwa³tu 
i przemocy śmieræ ponios³o dotychczas 10 tys. chrześcijan, spalono 
kilkaset kościo³ów oraz wiele sklepów i domów nale¿¹cych do chrze-
ścijan. Pragniemy w³¹czyæ siê w dwa opisane ni¿ej projekty.

Sierociniec Stephen Centre International – Abeokuta
Obecnie w tym sierociñcu mieszka i pobiera naukê w szkole 

chrześcijañskiej 220 dzieci, które w wyniku prześladowañ straci³y 
jedno lub oboje rodziców. Roczny koszt pe³nego utrzymania jednego 
dziecka wynosi 480 dolarów.

M³ynki do ziarna
Ciê¿ar utrzymania wielodzietnych rodzin spad³ na wiele kobiet, 

które straci³y mê¿ów w pogromach ludności chrześcijañskiej. Jedn¹ 
z form pomocy dla nich jest zaopatrywanie ich w m³ynki do ziarna, 
które pozwalaj¹ im zarobkowaæ na utrzymanie rodziny. Jeden 
m³ynek kosztuje 350 dolarów. W tym roku misje The Voice of The 
Martyrs planuj¹ zakup 40 kolejnych m³ynków. Akcja ta by³a ju¿ 
prowadzona w przesz³ości i przynios³a wielkie b³ogos³awieñstwo 
wielu wdowom. Na zdjêciu na str. 1 widaæ radośæ jednej z nich 
z otrzymania m³ynka.

Z dotychczasowych datków polskich chrześcijan jesteśmy w sta-
nie zakupiæ jeden m³ynek do ziarna, op³aciæ roczny pobyt jednego 
dziecka w Stephen Centre International oraz przeznaczyæ 320 do-
larów na op³acenie nauki sierot w Indonezji. Gor¹co pragnêlibyśmy 
jednak zwiêkszyæ zakres naszej pomocy.

Osoby zainteresowane wsparciem w/w projektów prosimy 
o przekazanie darowizn na nasze konto: 

ING BSK 72 1050 1070 1000 0023 2261 0466 
z dopiskiem: Pomoc dla wdów i sierot. 

Pieni¹dze zostan¹ w ca³ości przeznaczone na wskazane cele.Indonezyjskie s ieroty wspólnie wychwalaj¹ Chrystusa

Wychowankowie Stephen 
Centre International
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•• zachêca i wspiera chrześcijan, by 

wype³niali Wielkie Pos³annictwo Misyjne 
na tych terenach świata, gdzie g³oszenie 
Ewangelii Jezusa Chrystusa poci¹ga za 
sob¹ cierpienia;

•• niesie pomoc duchow¹ i materialn¹ 
rodzinom osób, których dotknê³y 
prześladowania;

•• zachêca cierpi¹cych chrześcijan do 
postawy bezwarunkowej mi³ości 
i przebaczenia w stosunku do 
prześladowców celem przybli¿enia im 
istoty wiary chrześcijañskiej;

•• podejmuje akcje wsparcia i zachêty ludzi 
wierz¹cych w krajach, które wyzwoli³y 
siê spod w³adzy komunistycznej, celem 
odbudowy ich ¿ycia i świadectwa 
chrześcijañskiego;

•• dzia³a na rzecz jedności wszystkich 
wierz¹cych przez udzielanie pomocy 
niezale¿nie od przynale¿ności 
wyznaniowej oraz przez ujawnianie 
i nag³aśnianie okrucieñstw pope³nianych 
na chrześcijanach.

Stowarzyszenie 
„G³os Prześladowanych Chrześcijan” 
jest cz³onkiem stowarzyszonym International 
Christian Association, w ramach którego 
wspó³pracuje z miêdzynarodow¹ organizacj¹  
The Voice of the Martyrs, wspieraj¹c¹ 
prześladowany Kośció³ od ponad 40 lat.

w w w. g p c h . p l
e - m a i l :  b i u r o @ g p c h . p l

Adres do korespondencji: 

G³os Prześladowanych Chrześcijan, 
skr. poczt. 88, 43-382 Bielsko-Bia³a

Numer konta: 
ING BSK 72 1050 1070 1000 0023 2261 0466

ICA
Wspó³praca:  www.radiochrzescijanin.pl
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Poczta mi³ości i nadziei
Zachêcamy do udzielania wsparcia wiêzionym naśladowcom Chrystu-

sa poprzez wysy³anie do nich kartek lub listów. Taka kartka nie tylko 
doda otuchy adresatowi, ale poka¿e w³adzom i personelowi wiêzienia, ¿e to, 
co robi¹ z wiêzionym chrześcijaninem, nie jest tajemnic¹. W tym biuletynie 
przedstawiamy sytuacjê pastora Zhanga Ronglianga. Pisz¹c list, mo¿na 
skorzystaæ z za³¹czonego wzoru, dostêpnego tak¿e na naszej witrynie in-
ternetowej. Nie nale¿y podawaæ swojego adresu ani źród³a informacji. 
Prosimy te¿ nikogo nie obra¿aæ ani nie krytykowaæ.

Pastor Zhang Rongliang jest jednym z przywódców chiñskiego kościo³a 
domowego. Zosta³ on aresztowany 1 grudnia 2004 r. i skazany na 7,5 roku 
wiêzienia za rzekome „pozyskanie paszportu na drodze oszustwa” i „nie-
legalne przekroczenie granicy”. Wiêziono go ju¿ wcześniej piêæ razy, ³¹cznie 
przez 12 lat. By³ wtedy torturowany. Bito go, miêdzy innymi, elektrycznymi 
pa³kami. Zhang Rongliang cierpi, oprócz innych dolegliwości, na cukrzycê 
i nadciśnienie. Stan jego zdrowia jest obecnie bardzo z³y. Nie mo¿e on po-
ruszaæ siê o w³asnych si³ach. Je¿eli nie zostanie szybko zwolniony, to mo¿e 
umrzeæ w wiêzieniu.

 Adres: Zhang Rongliang
  Third Detention Center
  Economic & Technology Development Area
  Zhengzhou City, Henan Province 450016
  People’s Republic of China

Polecamy Filmy ze świadectwami 
prześladowanych chrześcijan

„D¿ihad na wyspach Indonezji”
Moc Bo¿ej niezniszczalnej mi³ości.
Format DVD; Czas trwania: 20 min.
14 z³*

„Wiara wypróbowana w ogniu”
Pakistan, Chiny, Kolumbia, Nepal, 
Indonezja, Sudan, Wietnam
Format DVD; Czas trwania: 20 min.
14 z³*
  Komplet fi lmów: 25 z³*

Z a m ó w i e n i a  p r o s i m y  k i e r o w a æ :
Wydawnictwo „I AM”

Skr. poczt. 68, 43-382 Bielsko-Biała
email: misja@life.pl

* Koszt przesy³ki 5 z³
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