Wang Yi
Dzi<kuj< Bogu za ciebie, sjysz.c o twojej wierze w Pana Jezusa.
Modl< si<, abyঋ zawsze czuj obejmuj.ce Ci< ramiona naszego Pana.
Patrz.c na Jezusa, sprawc< i dokoॉczyciela wiary, który zamiast
doznaࣀ nale৵ytej mu radoঋci, wycierpiaj krzy৵, nie bacz.c na jego haॉb<,
i usiadj na prawicy tronu Bo৵ego.

Adres:

Wang Yi
Chengdu Detenঞon Center
Zhengyi Road #3
Anjing Town, Pi County
Chengdu City, Sichuan Province
Zip code 611731
People's Republic of China

List do Hebrajczyków 12,2

Zamieszczone po lewej stronie
przykjady pozdrowieॉ dla
Wang Yi, wi<zionego w Chinach
za wiar< w Jezusa, mo৵na wyci.ࣀ,
nakleiࣀ na kartk< pocztow.,
podpisaࣀ i wysjaࣀ.
Zalecamy, aby nie podawaࣀ
wjasnego adresu. Podpisuj.c list,
wystarczy podaࣀ imi<, nazwisko
i ewentualnie nazw< kraju, czyli
np. Jan Kowalski, Polska.

Wang Yi
Dzi<kuj< za to, ৵e cierpisz razem z Jezusem.
Gdy jedna cz<ঋࣀ ciaja cierpi, cierpi caje ciajo.
Wielu chrzeঋcijan na cajym ঋwiecie wstawia si< za tob..

Sugerujemy te৵, by kartk< wysjaࣀ
w kopercie. Tak৵e na kopercie
nie podajemy wjasnego adresu.
Proponujemy, aby adres wi<zionej
osoby napisaࣀ odr<cznie.

Powierz Panu swoj. drog< i zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni.
Psalm 37,5

Osoby znaj.ce angielski lub
mandaryॉski mog. oczywiঋcie
napisaࣀ wjasny list. Prosimy
jednak, aby pami<taࣀ o tym, ৵e
kartk< lub list ka৵dy wysyja we
wjasnym imieniu.
Prosimy te৵ o przestrzeganie
dwóch ৵elaznych zasad
dotycz.cych pisania listów
do wi<zionych osób:

Wang Yi
Modl< si<, aby oczy, uszy i serca tych którzy ci< przeঋladuj.,
otwarjy si< na Jezusa.
Zach<cam ci<, abyঋ wykorzystaj ka৵d. okazj<, by mówiࣀ innym o Jezusie.
Zaufaj Panu z cajego swojego serca i nie polegaj na wjasnym rozumie.
Ksi<ga Przypowieঋci 3,5

• nie wolno w treঋci listu ani na
kopercie zamieszczaࣀ nazw
৵adnych organizacji,
• nie wolno zamieszczaࣀ
krytycznych lub obra৳liwych uwag
o rz.dzie danego paॉstwa.
Nie zastosowanie si< do tych zasad
mo৵e doprowadziࣀ do znacznego
pogorszenia si< warunków ৵ycia
adresata w wi<zieniu, a nawet
do oskar৵enia go o „wspójprac<
z obcymi organizacjami”.

Informacje o innych
przeঋladowanych mo৵na znale৳ࣀ
na naszej stronie:

www.gpch.pl
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