
Sara Ahmadi & Homayoun Zhaveh 

Moje serce się raduje, gdy widzę, że jesteście silni w Panu. 

Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, 
radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i 
weselili. 

1 List Piotra 4,13 

 

 

 
 

 

 

Sara Ahmadi & Homayoun Zhaveh 

Modlę się, aby oczy, uszy i serca tych, którzy was prześladują,  
otwarły się na Jezusa.  

Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na  
własnym rozumie! 
Przypowieści Salomona 3,5 
 
 

  

 
 
 

 
Sara Ahmadi & Homayoun Zhaveh 

Gdy cierpi jedna część ciała, wtedy cierpi całe ciało.  
Wielu chrześcijan na całym świecie modli się za was.  

Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. Nie gniewaj się 
na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary! 

Psalm 37,7 

 

 
 

 
 

Informacje o innych 
prześladowanych można znaleźć      

na naszej stronie: 

www.gpch.pl 

Osoby znające język 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 
dwóch 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”. 

Zamieszczone po lewej stronie 
przykłady pozdrowień dla Sary 
Ahmadi i Homayouna Zhaveha, 
więzionych w Iranie za wiarę w 
Jezusa, można 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. 

Adres: 

Sara Ahmadi 

    Evin Prison 
   Saadat Abad, Tehran 
   Islamic Republic of Iran 
 

 

http://www.gpch.pl/


 

 


