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Pozdrowienia w Imieniu Jezusa!
Drodzy Przyjaciele, Bracia i Siostry w Chrystusie, przyjmijcie
pozdrowienia z Finlandii i Szwecji.
Kim jesteśmy?
Jesteśmy ojcem i synem, Teuvo i Timo Teittinen –
chcielibyśmy zaoferować Waszej społeczności traktaty
ewangelizacyjne (ulotki) do rozdawania ludziom – gdy
będziecie prowadzić ewangelizacje w Waszym mieście. Kilka
z nich otrzymacie załączone do tego listu, będziecie więc
mogli się z nimi zapoznać, a także z informacją na odwrocie.
Wspaniale jest mieć zgromadzenia, ale trzeba też, wychodzić
do ludzi spoza naszych kościołów i społeczności. Nawet jeśli
nigdy nie przyjdą na nasze nabożeństwa kościelne, mają
prawo usłyszeć Dobrą Nowinę o życiu i zbawieniu, które
jest w Chrystusie Jezusie. Sam Bóg chce, by znaleźli się w
Niebie, lecz ktoś musi pójść do nich z Ewangelią i
zaproszeniem do Nieba. Jezus umarł także za ludzi z Polski.
Wiele polskich kościołów działa na zewnątrz w swoich
miastach, dlatego chcemy służyć pomocą i zaoferować
Wam dodatkowe zasoby w postaci tych broszur. Dobrze
jest, gdy ludzie, z którymi nawiązujecie kontakt, zabiorą ze
sobą ewangelizacyjną ulotkę, wracając do domu, gdzie
będą mogli przeczytać ją sobie „w spokojnym miejscu”.
Oczywiście można rozdawać traktaty przy innych okazjach.
Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy kochają Pana i pragną
przekazywać ewangelię o Jezusie ludziom. Należymy do
Kościoła Zielonoświątkowego, ja w Szwecji, a mój ojciec
w Finlandii. Mój ojciec był ewangelistą wiele lat, a przez
pewien czas nawet pastorem. Ostatnio prowadził
fińskojęzyczny Kościół Zielonoświątkowy w Szwecji na
przestrzeni kilku lat, a potem powrócił do Finlandii. Ja
jestem starszym w moim Kościele w Szwecji. Mamy prostą
stronę internetową www.traktat.nu (również w wersji
angielskiej). Możecie tam znaleźć nasze świadectwa.
We własnym zakresie rozdaliśmy ponad 120 000 tych
traktatów na zachodzie Szwecji w przeciągu około 4,5 roku.
Dostarczyliśmy chętnym kościołom i osobom prywatnym
traktaty w Szwecji, ponadto w innych krajach, nawet
w Polsce. Bogu na chwałę, to dzieło jest Jego.
Czy oferta jest bezpłatna?
Tak. Jeśli więc bylibyście zainteresowani naszymi traktatami,
powiadomcie nas, a wyślemy je Wam. Wszystko to
nieodpłatnie. W trakcie rozdawania traktatów (od 2015)

zdarzały się nam pytania od niektórych pastorów o to, czy
można za nie zapłacić. Co można na to innego
odpowiedzieć niż to, że im dłużej wystarcza budżet tym
więcej można rozdać egzemplarzy w Polsce. Jeśli więc
pragniecie zapłacić za traktaty zamówione przez Was,
wybierzcie na ile was stać, czy całą sumę czy połowę,
a może tylko część kosztów. Czujcie się w tym swobodnie,
zróbcie jak uważacie. Niech brak pieniędzy nie powstrzyma
waszego kościoła od rozprzestrzeniania Ewangelii.
Jak rozdawać?
Można rozdawać traktaty ewangelizacyjne na ulicach, lecz
istnieje także możliwość, aby wrzucać je do skrzynek na listy.
Osobiście tak robiliśmy, gdy byliśmy w Polsce. W taki sposób
działaliśmy również w Szwecji.
Jak zamawiać?
•

•
•
•

•

Można zamówić kilka rodzajów traktatów za
jednym razem, ale minimalna ilość dla jednego
tytułu wynosi 1500 sztuk.
Jednorazowo można zamówić maksymalnie 5000
sztuk każdego tytułu.
Przed rozdaniem należy złożyć broszurę na pół.
Nie ma potrzeby zamawiać większej ilości niż
planujecie rozdać w danym czasie. Zawsze można
złożyć nowe zamówienie, zajmie to tylko kilka dni.
Po otrzymaniu zamówienia z pełną informacją
naniesiemy ją na traktatach i wyślemy do Was
z powrotem pocztą elektroniczną dla uzyskania
waszej akceptacji. A po Waszych poprawkach
przekażemy je do druku i po około 10-14 dniach
traktaty zostaną dostarczone na podany przez Was
adres.

Wraz z zamówieniem potrzebujemy ważnych informacji
dla dokonania wysyłki: imię i nazwisko odbiorcy, pełen
adres i numer telefonu.
Możecie nawiązać łączność z nami poprzez naszą stronę
internetową www.traktat.nu wysyłając e-mail w języku
angielskim lub polskim na adres:
broszury.servic e@gmail.com
Wszystkie zamówienia na traktaty proszę kierować na
adres: pl.leaf let@gm ail.com
Można również
zadzwonić lub wysłać wiadomość SMS pod numer:
+46 708 369 355 (Timo).
Mamy nadzieję usłyszeć od Was wkrótce. Chcemy stawać
z Wami dla Jezusa Chrystusa w Polsce – ponieważ Bóg kocha
tak samo ludzi w Polsce, jak kocha Ciebie i mnie. Wielu z nich
po prostu nie słyszało tego jeszcze.
Niech Bóg błogosławi Was, wasze zgromadzenie i miasto.

Teuvo i Timo Teittinen

Dane wysyłkowe (deliver information):

Imię i nazwisko odbiorcy: ________________________________________________________________________
Name of the contact person

Adres: _______________________________________________________________________________________
Address:

_____________________________________________________________________________________________
Numer telefonu: _______________________________________________________________________________
Your telephone nr

Adres e-mail i/lub strona internetowa: _____________________________________________________________
Your e-mail and/or homepage

Dane do umieszczenia na odwrocie traktatów (printed information on tracts):
Rozpowszechniane przez (nazwa Kościoła lub organizacji): ____________________________________________
Spreading by (name of the church or organization)

_____________________________________________________________________________________________
Pozostałe dane: (numer telefonu, strona internetowa, adres e-mail, adres Kościoła, miejsce i czas spotkań, jeśli
starczy miejsca):
Other information (telephone number, website, e-mail address, maybe address of the church and times for church services, if there
is space enough)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

L.p.

Traktat
(Tract)

1.

„Chleb życia”

1500 szt.
(pcs)

„Bread of life”
2.

„Jak odnajdę Boga?”
„How do I find God?”

3.

„Klucz do Boga”
„A key to God”

4.

„Czy chcę znaleźć się w niebie?”
„Would you like to go to Heaven?”

Pytania i ogólny kontakt: broszury.service@gmail.com
Zamówienia traktatów pod adresem: pl.leaflet@gmail.com

2000 szt.
(pcs)

2500 szt.
(pcs)

5000 szt.
(pcs)

