
Вячеслав Кольдяев 

Gdy cierpi jedna część ciała, wtedy cierpi całe ciało.  
Wielu chrześcijan na całym świecie modli się za ciebie.  
 
Когда страдает один член, страдает все тело.  
Много верующих со всего мира стоят за вас в молитве. 
 
Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie  
wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym,  
którzy go miłują. 
List Jakuba 1,12 
 
Блажен человек, который переносит искушение, потому что,  
быв испытан, он получит венец жизни, который обещал  
Господь любящим Его.  
Иакова 1:12 

 

 

Вячеслав Кольдяев  

Patrz na Jezusa, naszą jedyną nadzieję w niebie.  
 
Желаю чтобы вы продолжали взирать на Иисуса,  
нашу единственную надежду на небесах. 
 
I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku,  
ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy  
przeminęły. 
Objawienie św. Jana 21,4 
 
И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже;  
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло. 
Откровение 21:4 
 

 

 
Вячеслав Кольдяев  

Pola są gotowe do żniwa. Modlę się, abyś zebrał wielki plon.   
 
Сейчас время жатвы. Молюсь, чтобы вы пожали  
множество плодов. 
 
Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na  
własnym rozumie! 
Przypowieści Salomona 3,5 
 
Надейся на Господа всем сердцем твоим,  
и не полагайся на разум твой. 
Притчи 3:5 

 
 

Osoby znające angielski lub 
rosyjski 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”. 

Adres: 
Koldiaev Vyacheslav Igorevich 

    IK-14 UFSIN ROSSII 
    Spetsgorodok, d.1 A 
    D. Gorka-Muravevskaya 
    Arkhangelskaya oblast,  
    Velskiy rayon, 165115, Russia 

 

Zamieszczone po lewej stronie 
przykłady pozdrowień dla 
Wiaczesława Koldiajewa, 
więzionego w Rosji 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. 

Informacje o innych 
prześladowanych można znaleźć 

na naszej stronie: 

www.gpch.pl 

http://www.gpch.pl/


 

 


