Vážené dámy a pánové,
jsme čínští křesťané, kteří žádají o azyl v České republice. Napsali jsme tento dopis, abychom poděkovali všem, kteří nám pořád pomáhají a
kterým na nás záleží, chtěli bychom upřímně říct každému, kdo nám prokázal lásku: děkujeme vám!

Během těch dvou let jste pamatovali ve svých srdcích na naši situaci s udělením azylu a dávali jste nám hodně podpory a péče. V únoru 2018,
kdy 70 čínských křesťanů obdrželo rozhodnutí o zamítnutí azylu, jsme byli zklamáni a naše srdce byly plné strachu a obav, protože se moc
bojíme, že budeme repatriováni do Číny. Ale hned poté jsme dostali podporu od mnoha Čechů. Projevy lásky a tepla od vás, jeden za druhým,
nás hřejí, abychom se nebáli toho ledového, odmítavého rozhodnutí, dodali nám víc důvěry, abychom šli dál.

Čteme pečlivě každý článek v médiích, díváme se na každé video a každou fotku, věnujeme pozornost každé výzvě a podpoře. Všechny tyto věci
si v našich srdcích pamatujeme. Modlitba za nás a hořící svíčky před památníkem obětí totalitě nás dojímali natolik, že naše oči nezůstali suché.
„Nebojte se, budeme za vás bojovat.“, řekli nám rozhodně naši neplacení právníci, takže se tak netrápíme. „Musíme se za ty křesťany modlit,
aby věděli, že je podržíme, že nejsou sami.“, řekl jeden biskup. Cítíme v tom lásku od Boha. Jedna modlitba za druhou nám říká, že nás Bůh
hluboce miluje. Dojal nás průvod v chladném počasí, různé petice taky zvyšují naši odvahu zůstat v České republice, mnoho lidí nám pomáhá
tiše. Každá podpora a projev lásky nám dávají velikou sílu. Sice jsme se s mnohými z vás nikdy neviděli, ale dodává nám sílu a důvěru ta láska
bez ohledu na státní hranice, abychom vydrželi dál, děkujeme vám!

Před dvěma lety jsme přijeli do ČR s touhou po demokracii a svobodě, přitom jsme taky v této touze cítili zmatek a strach z neznámé země.
Děkujeme Bohu za jeho ochranu, je tu tolik dobrých lidí, kteří nás podporují a usilují se, abychom necítili, že žijeme na neznámém místě. Zima v

České republice je chladnější a delší, ale váš zájem a vaše pomoc jako paprsek jasného slunce září na naše srdce, abychom se tak cítili tepleji.
Chceme vám říct: Díky vám nejsme osamělí a díky vám se snadno nevzdáme. Ještě jednou vám děkujeme.

Bůh vám žehnej.
Čínští křesťané žádající o azyl v ČR
尊敬的女士和先生：
我们是在捷克申请庇护的中国基督徒，写这封信是想感谢一直以来所有帮助和关心我们的人，这里我们对每一个给予我们爱的人真心
的说一声：谢谢。
两年来，我们申请庇护的情况一直被你们所牵挂，期间您们给了我们很多支持和照顾。2018年2月份，70个弟兄姊妹陆续收到了拒绝
庇护决议书，我们感到很失望，也充满了担心和恐惧，因为我们很担心会被送回中国。但是紧接着我们收到了许许多多捷克人的支持
，这一份份的爱和温暖让我们渐渐的不再害怕那份冰冷的拒绝决议书，也让我们信心往前走。
媒体上的每一篇文章我们都会仔细的阅读；每个视频和照片我们都会查看；我们在关注每一个呼吁和支持……这一切事情我们都记在
心里。共产主义受难者纪念碑前为我们的祈祷会以及点燃的蜡烛让我们热泪盈眶；无偿帮助我们的律师坚定的对我们说：“不要担心
，我会为你们而战”，这让我们不再那么的忧虑；一位主教说：“我们要为这些基督徒祷告，让他们知道我们支持他们，他们并不孤
单”，这让我们感受到了来自上帝的爱；一次次的祈祷会让我们知道上帝很爱我们；寒冷的天气里的游行活动让我们备受感动；为我

们呼吁请愿书也鼓舞了我们留下来的勇气, 还有许多默默帮助我们的人……这一份份的支持和爱给了我们很大的力量。虽然我们素不
相识，但是这份不分国界的爱给了我们坚持下去的力量和信心。谢谢你们！
两年前我们带着对民主和自由的向往来到了捷克共和国，同时那份向往里也带着对一个陌生国家的迷茫和恐惧。感谢上帝的眷顾，有
那么多善良的人支持我们，为我们奔走、呼吁，让我们不再对捷克共和国感到陌生。捷克共和国的冬天寒冷而又漫长，但是来自你们
的关心和帮助，就像一束明媚的阳光照在我们的心上，让我们倍感温暖。我们想说：因为有你们，我们不再孤单，因为有你们，我们
不会轻易放弃。再次的感谢你们！
愿上帝祝福所有人
在捷克申请庇护的中国基督徒

