Twen Theodros

Adres:

Dziękuję Bogu za Twoją miłość do Chrystusa.
Oby ci, którzy cię prześladują, dostrzegli Jezusa w twoim życiu.

Me’etr Prison
Asmara
Eritrea

Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą,
która ma się nam objawić. List do Rzymian 8,18

Twen Theodros

Zamieszczamy tu przykłady
pozdrowień dla chrześcijanki
więzionej w Erytrei za wiarę
w Jezusa. Proponujemy, aby
wybrany przez siebie tekst
wyciąć, nakleić na kartkę
pocztową, podpisać i wysłać.

Twen Theodros
Dziękuję Bogu za twoją wierność. Modlę się, aby oczy, uszy i serca tych, którzy
cię prześladują, otwarły się na Jezusa.
Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę
wiecznej chwały. 2 List do Koryn an 4,17

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

Twen Theodros
Twoje życie odzwierciedla łaskę, jaką Bóg cię obdarzył. Moje serce raduje się,
że jesteś mocna w Panu. Modlę się, aby dzięki twojemu świadectwu wiele
osób poznało Jezusa.
Utkwijmy wzrok w Jezusie, w Tym, który wzbudza i doskonali wiarę, i który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce
po prawej stronie tronu Boga. List do Hebrajczyków 12,2

Osoby znające angielski mogą skomponować własny list do Twen,
korzystając z translatora na stronie www.prisoneralert.com

Zalecamy też 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 znaleźć na naszej stronie:

www.gpch.pl

