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DZIECI I MŁODZIEŻ 
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Chrześcijanie w Kolumbii doświadczają przemocy ze strony grup 
przestępczych, ale także ze strony przywódców plemiennych ludności 
tubylczej. W tej sytuacji trudno jest chrześcijańskim dzieciom 
i młodzieży naśladować Jezusa. Zachęć ich osobistą wiadomością 
wysyłając list do 30 listopada 2022.

Dlaczego dzieci i młodzież z Kolumbii potrzebują zachęty?
Gangi narkotykowe atakują nie tylko rodziców, którzy wypowiadają 
się przeciwko ich manipulacjom, ale także ich dzieci. Aby „ukarać” 
rodziców za ich chrześcijańską służbę, bojownicy werbują lub pory-
wają dzieci liderów wspólnot. Sytuację tę potęguje fakt, że w swoim 
plemieniu chrześcijanie uważani są za zdrajców, jeśli odwrócą się 
od tradycji. Zdarza się, że przywódcy plemienni siłą usuwają dzieci 
chrześcijan z ich rodzin, aby nie przyjęły one wiary swoich rodziców. 
Pokaż tym zagrożonym dzieciom, że się za nie modlisz!

Podziel się Bożym Słowem
Na początku módl się, aby Bóg dał ci dobre pomysły i odpowiednie 
słowa.  
Napisz kilka zachęcających zdań w języku hiszpańskim lub angiel-
skim, najlepiej z 1-2 wersetami biblijnymi. Mile widziane są również 
samodzielnie namalowane obrazki dzieci!
Jesteśmy jedną rodziną - podejdź do tego osobiście! Napisz jak się 
nazywasz (tylko imię) i podaj swój wiek.
Jeśli możesz, prosimy dodaj do listu wersety biblijne, które są zachę-
cające do modlitwy i dodadzą nadziei dzieciom i młodzieży. Prosimy 
jednak, aby nie wysyłać tylko wersetów biblijnych, ale napisać 
osobistą wiadomość do dzieci i młodzieży. Na przykład napisz o tym, 
co dany werset dla ciebie znaczy lub jak dany werset dodał Ci otuchy 
i nadziei.

Wyślij listy i kartki w kopercie do naszego biura; przekażemy je dalej.

Przykładowe zdania w języku hiszpań-
skim
Hermano, Dios tiene un propósito específico 
contigo, no lo dudes. Aquí oramos para que 
aumente tu fe.
(Bracie, Bóg ma dla Ciebie specjalny plan, 
nie wątp w to. Modlimy się, aby Twoja 
wiara wzrastała.)

Hermana, te animo a cuidar tu relación con 
Jesús. Él te ama y cuida todo el tiempo.
(Siostro, zachęcam Cię: pielęgnuj swoją 
relację z Jezusem. On Cię kocha i troszczy 
się o Ciebie cały czas.)

Hermano, ten ánimo. No estás solo. Dios te 
ama y te cuida.
(Miej odwagę, Bracie. Nie jesteś sam. Bóg 
Cię kocha i troszczy się o Ciebie.)

Hermana, sabemos que estás pasando 
dificultades. Oramos por ti y tu familia.
(Siostro, wiemy, że przeżywasz trudne chwi-
le. Modlimy się za Ciebie i Twoją rodzinę.)

Querido hermano, muchas bendiciones. Ora-
mos para que Dios te guarde de todo mal.
(Wiele błogosławieństw, drogi Bracie. 
Modlimy się, aby Bóg chronił Cię przed 
wszelkim złem.)

Querida hermana, tú no estás sola. Desde 
aquí oramos para que Jesús te esconda del 
mal.
(Droga siostro, nie jesteś sama. Z tego 
miejsca modlimy się, aby Jezus chronił Cię 
przed wszelkim złem.)

Napisz do nas do 30.11.2022 r. 
Dzieci i młodzież z Kolumbii
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